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SPROSTOWANIA.

Str. 23 (w. 13 z gdryj mylnie przeciwstawiono starostwu grodowemu gródeckiemu

szczerzeckie jako »zwykJ§ królewszczyzn-tenutc« ; i w Szczercu bowiem, cho6

brak wyranej wzmianki o ksigach grodzkich , spotykamy w tych czasach

obok starostów -dzierawców (1448— 1449 jest nim ten sam Fredro z Ple-

szowic, który 10 lat przedtem poyczy Swidrygielle iio grzywien) takie

sdziego i »wojewode< (AGZ XIV index). Przy tej sposobnoci zwracamy

jednak take uwag , e prof. Balzer (w sprawozd. z tego tomu AGZ, Kwart,

hist. IV 553/5) podniósJ pewne wtpliwoci co do tego, czy sdownictwo

w tych drugorzdnych , znikajcych póniej powiatach czcrwonoruskich z s-

downictwem grodzkiem we wJaciwem znaczeniu identyfikowa mona. Spo-

strzeglimy te, ie juz w r. 1892 dr. Prochaska w przeoczanej dotd ubocznej

wzmiance (w pracy p. t, Konfederacya lwowska 14O4 r., Kwart. hist. VI

749/50) zaznaczy , e widrygielo , dzierc Gródek w lennie , mia tam

swych starostów i sdownictwo wasne.

Str. 71 w. ostatni: zamiast »Soldau« powinno by >Dziadowo€.

Str. 91 w. 10 od dou (tekstu): zamiast »przywykszy« powinno by »przywykli«,

Str. 105 do ustpu o woci mielnickiej dodajemy, e wedug wzmianki w doku-

mencie z 1544 r. (Arch. Sang. IV nr. 324) Swidrygieo w nieznanym bliej

czasie odda t wo strzelcowi swemu Zubowi (por. str. 132 przyp. 2), przy

czem jednak wyczy z niej trzy wsie (Brzuchowicze , Kozlinicze i Hooby),

które z dawnych czasów »tiahnuli ku Mielnici*, pozostawiajc je przy zamku

uckim.

Str. 209 przyp. 3 : zamiast »Szach Achmet« powinno by »Seid Achmetc.





WSTP.
Praca niniejsza nie jest bez zwizku z poprzedniem mojem

studyum nad dziejami unii polsko-litewskiej, powiconem spra-

wie inkorporacyi Podlasia, Woynia i Kijowszczyzny do Korony

w r. 1569. Niewtpliwie bowiem zbadanie jednego z wczeniej-

szych okresów sporu polsko-litewskiego o Woy, poznanie sto-

sunków wewntrznych tej ziemi w owym czasie i ich stopniowego

przeksztacania si, wreszcie gbsze wniknicie w tradycye histo-

ryczne Woynia, mog si przyczyni do lepszego zrozumienia

owego przewrotu w jego losach, jaki nastpi na sejmie lubelskim

i rozstrzygn zarazem o dalszych kolejach dziejowych caej Rusi

poudniowej. Przecie jednak nie zamiar uzupenienia pracy po-

przedniej ani te postawienia obok siebie dwóch pokrewnych

poniekd epizodów ze zwizanego 2 ogólniejsz spraw unii zatargu

o przynaleno ziem ruskich, sta si powodem bezporednim

do napisania tej rozprawy.

Taksamo bowiem, jak poprzednia powstaa na tle szerszych

bada nad jednym z najwaniejszych a niedostatecznie wywietlonych

ustpów w dziejach unii, jakim jest przebieg sejmu lubelskiego,

tak te i niniejsza praca wyonia si jako specyalne zagadnienie

monograficzne przy studyach ogólnych nad innym ustpem tych

dziejów, równie przeomowym i równie dotd bardzo nierówno-

miernie opracowanym i chwiejnie ocenianym, mianowicie nad sto-

sunkiem Litwy do Polski za Kazimierza Jagielloczyka. Nie mogc
na razie myle o syntetycznem ujciu caego nagromadzonego

materyau z tego okresu, niespodziewanie obfitego, zdecydowaem
si na osobne wydzielenie samej sprawy woyskiej i z tego jeszcze

wzgldu, e uwydatnio si przez to jeszcze bardziej, anieli w pierw-

szej rozprawie, wielkie znaczenie, jakie miaa w historyi unii Korony

z W. ksistwem kwestya ruska, stanowisko trzeciego z narodów,

o. Halecki: Ostatnie lata widrygiey. I



2 O. HALECKI

poczonych wzem braterstwa przez ide jagiellosk. Woy
bowiem, to obok Biaej Rusi gówny os'rodek ycia dziejowego

Rusi w caej jagielloskiej epoce, a omawiajc z kolei rozmaite

zagadnienia z czasów Kazimierza Jagielloczyka, dotyczce ziemi

woyskiej, staraem si je poczy w jedn caos', któraby przed-

stawia wogóle dzieje Woynia od v/yniesienia modego królewicza

na W. Ksicia litewskiego a do jego mierci.

Caos' ta skada si jednak waciwie z dwóch czci, uwi-

docznionych ju w tytule. Przedstawienie ostatnich lat Swidrygiey,

jego losów osobistych po klsce ostatecznej w walce z Zygmun-

tem a nastpnie historyi jego nowej dzielnicy uckiej, uzyskanej

po mierci wroga, miao — w miar moich si i zdolnoci — da
dalszy cig owego »ustpu z dziejów unii«, jaki tak znakomicie

przedstawi A. Lewicki w »Powstaniu Swidrygiely«, gdzie jednak

tylko w pobienym kocowym rzucie poruszy history tego

ksicia po r. 1438, nie wchodzc ju w zakres jego tematu, a za-

niedban take przez dalszych, gównie ruskich badaczy czasów

widrygieowych w porównaniu z history lat 1430 do 1437.

Uzupenienie tej luki w historyografii i blisze poznanie, dziki

stosunkowo bogatemu zasobowi róde, jednego z ostatnich udziel-

nych ksistw, istniejcych na obszarze W. ksistwa litewskiego,

oto byo zadanie trzech pierwszych rozdziaów. W drugiej czci
pracy rozdziay IV i V maj wywietli, za pomoc zbadania

kwestyi woyskiej, najwysze napicie zatargu polsko-litewskiego

w latach 1452/3, chwil krytyczn jak mao innych w przebiegu

dziejów unii; staraem si przy tern uwydatni donios rol sa-

mego króla, którego roztropna polityka temporyzacyjna przypo-

mina najwyraniej podobn w sprawie unii polityk Zygmunta

Augusta, i konieczno wyjanienia de monowadztwa i poli-

tyki jego rónych stronnictw dla naleytej oceny stosunku Litwy

i Rusi pomidzy sob i do Polski. Jeli ju tutaj, jak te i w pierw-

szej czci, niejednokrotnie poruszono problemat partykularyzmu

ziemskiego, jeden z najwaniejszych dla zrozumienia dziejów we-

wntrznych federacyi jagielloskiej, to w rozdziale szóstym, opisu-

jcym ustalenie si rzdów litewskich na Woyniu i powstae tam

wówczas warunki dalszego rozwoju na przyszo, problemat ten

musia si wysun na pierwszy plan w caem przedstawieniu rzeczy.

Omawiane kwestye niemal zupenie jeszcze nie byy badane

monograficznie, gdy do dziejów unii w tym czasie ogoszono do-

I
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td tylko szereg prac o wstpieniu Kazimierza na tron polski,

fakcie tylko pos'rednio czcym si z moim tematem, a co do

stosunków wewntrznych na Woyniu w tym czasie, to w porówna-

niu z tem, co dla poznania tych stosunków w okresie o sto lat

póniejszym zrobi nieodaowany Aleksander Jabonowski, wiek

XV by dotd zupenie zaniedbany i owietlany gównie tylko re-

trospektywnie. To te nie dziw, e to, co o tych sprawach do-

tychczas powiedziano w dzieach syntetycznych, czy to w historyi

Polski Jakóba Caro, czy te w historyi Rusi Michaa Kruszewskiego

i w ostatniej ksice A. Jabonowskiego, uledz musiao wielu modyfi-

kacyom w szczegóach a nawet ogólnych pogldach w obec okolicz-

noci, e przyby szereg faktów zgoa nieznanych. Okazao si bowiem,

e ubóstwo róde byo tylko pozornem, e naleao tylko niektóre

materyay ju opublikowane wyzyska za pomoc metody, mao
jeszcze stosowanej przy badaniu tych czasów, a sign po nowe

zupenie do rozmaitych zbiorów archiwalnych.

Przy pierwszem z tych dwóch spostrzee mam przedewszyst-

kiem na myli materya najobfitszy, jaki wogóle posiadamy do

ówczesnych dziejów litewsko -ruskich, mianowicie nadania ziemskie,

w danym wypadku Kazimierza Jagielloczyka i Swidrygiey. Mimo
swej treci tak na pierwsze wejrzenie stereotypowej staj si one

nieocenionem ródem dla dziejów nietylko osadniczych i ustrojo-

wych, lecz nawet i politycznych, jeli si oywi wymienione w nich

nazwy za pomoc dwóch nauk, niezbdnych dla historyka

zwaszcza w obrbie wieków rednich (w naszej historyi conaj-

mniej do koca XVI wieku), mianowicie nazwiska osób za pomoc
genealogii, a nazwy miejscowoci za pomoc topografii. Nadania

Kazimierzowe s w przewanej czci zawarte w III i IV ksidze

zapisów Metryki litewskiej, które obie ju s opublikowane w ca-

oci przez historyków rosyjskich^); szczególnie ciekaw i wan
jest pierwsza cz III ksigi, zawierajca rodzaj krótkich rege-

stów kancelaryjnych z nada Kazimierza w pierwszej poowie

jego rzdów, lecz wanie lakoniczno tych zapisek, brak dat

przy przewanej ich czci i chaotyczno ich ukadu stanowi

1) Obie te ksigi s§ zawarte w wieio rozpocztem systematycznem wyda-

wnictwie Metryki lit. przez J. J. appe (Russkaja istoriczeskaja bibliotieka t. XXVII);

ze wzgldów czysto technicznych cytuj zapiski regestowe pierwszej czci III ksigi

wedug dawniejszego ich wydania przez M. B. Downar -Zapolskiego (Dokumienty

Moskowskawo archiwa ministierstwa justicii J. I skracam stale : Dok. 1).

I*
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Ogromn trudno przy ich wyzyskaniu; tylko dziki dokadnemu

zbadaniu ich caoci mogem wydzieli te, które si odnosz do

Woynia, poczy je w grupy i cho do pewnego stopnia uzu-

peni daty. JeH ju z nada Kazimierza cz pewna, do Metryki

nie wcignita wcale albo conajwyej przy póz'niejszych oblatach,

jest rozrzucon po rónych wydawnictwach z'ródowych lub nawet

spoczywa jeszcze w archiwach, to stosuje si to w caej peni do

wszystkich wogóle nada Swidrygiey; poniewa nadto cz ich

jest wydan niedo krytycznie, a prac przygotowawczych nad

dokumentami tego ksicia brak zupenie, nie mogo by mowy
o ich zuytkowaniu bez specyalnych docieka dyplomatycznych.

Powiciem im te, ze szczególnem uwzgldnieniem chronologii,

dodatek I, wedug którego poszczególnych numerów cytuj te do-

kumenty w samej rozprawie, podczas gdy w dodatku II ugrupo-

waem materya archontologiczny, zawarty w nadaniach Swidry-

giey z jego lat ostatnich, do którego równie przy moich wy-

wodach nieraz si musiaem odwoa. Trzeci wreszcie dodatek sta-

nowi mapa historyczna Woynia w poowie XV wieku; czste

wzmianki topograficzne w pracy niech wytómacz jej doczenie,

a brak wszelkich wzorów kartograficznych, dotyczcych tych ziem

w tym odlegym czasie, — jej braki i niedostatki techniczne.

Mimo wielu publikacyi ródowych praca z zakresu XV wieku

niemniej wymaga poszukiwa archiwalnych , anieli gdy chodzi

o czasy póniejsze. Przedewszystkiem dla wyczerpania materyau

pochodzcego z archiwum Zakonu krzyackiego, owej bogatej nie-

zwykle kopalni dla dziejów polsko - Htewskich , niepodobna ogra-

niczy si do tego, co dotd drukiem wydano: z publikacyi naj-

czciej cytowanych »Liv-, Est- u. Kurlandisches Urkundenbuch*

(cytuj: LEK) wybiera tylko to, co dotyczy dziejów inflanckich,

a regesty w > Skarbcu* Daniowicza nie mog da naleytego po-

jcia o treci danego dokumentu. Susznie wprawdzie zauway

Caro, e od czasu pokoju brzeskiego róda krzyackie staj si

znacznie skpsze w wiadomoci dotyczce Litwy, i dlatego nie

byem pod tym wzgldem w pooeniu tak korzystnem, jak bada-

cze wczeniejszych lat zawieruchy Swidrygieowej ; mimo to jednak

poszukiwania w »Staatsarchiv* w Królewcu day mi plon niespo-

dziewanie obfity, dostarczajc caego szeregu wanych dokumen-

tów bd to zupenie nieznanych, bd to podanych dotd tylko
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W Zgoa niedostatecznych streszczeniach ^). Na drugiem zaraz miej-

scu z pos'ród róde archiwalnych wymieni musz inwentarz ar-

chiwum koronnego, uoony przez Jana Zamoyskiego w latach jego

modos'ci jako sekretarza Zygmunta Augusta, a przechowany w r-

kopisie w archiwum ordynacyi hr. Zamoyskich w Warszawie

(Nr. 1603); inwentarz ten, zwaszcza w czciach powiconych zie-

miom ruskim, znacznie przewysza inne wykazy archiwum koron-

nego tak obfitoci wymienionych dokumentów jak te i dokadno-

ci i szczegóowoci ich streszczenia i zawiera duo zaginionych

i czsto zupenie nieznanych skdind dyplomów, listów i t. p.,

które nieraz przytacza niemal in extenso. Nadto szereg cennych

i wanych róde, uzupeniajcych i prostujcych w wielu wypad-

kach dorywcze wydawnictwa, znalazem w archiwach: XX. Czarto-

ryskich w Krakowie (gównie Teki Naruszewicza i oryginay

pergaminowe), ordynacyi hr. Krasiskich w Warszawie i XX.
Radziwiów w Niewieu (dzia I: Dyplomy pergaminowe i papie-

rowe). Drobne wreszcie przyczynki pochodz z archiwów: Krajo-

wego we Lwowie i Gównego w Warszawie, z oddziau rkopi-

miennego przy Bibliotece publicznej i z archiwum Centralnego

w Wilnie, i z archiwum Chaleckich w Cerkliszkach (gub. wileska),

zaczerpnite za s przewanie z materyaów do dziejów unii wogóle,

jakie zbieraem w cigu podróy naukowej w lecie 19 14 r.

Wacicielom, zarzdom i urzdnikom zbiorów archiwalnych,

z których korzystaem, skadam na tern miejscu sowa serdecznej

wdzicznoci za ich udostpnienie i uprzejme uatwienie moich

poszukiwa.

*) Materyal ten znajduje si w dwdch dziaach dawnego archiwum Zakonu

w królewieckiem >Staatsarchiv€. Wikszo znaczna pochodzi z lunych archiwaliów,

uZoionych cile chronologicznie w t. zw. »Ordensbriefarchiv« (cytuj take dawn§

sygnatur kadego dokumentu, dla rozrónieuia kilku nieraz pism z tego samego dnia),

mniejsza czd z kopiaryuszów wspóczesnych, t. zw. »Hochmeister-Registranten<

(cytuj tom i stronic).



I. Geneza rzdów widrygiey na Woyniu po r. 1440.

Zamach z 20 marca 1440 r. by niezaprzeczenie wspólnem

dzieem rónych grup i stronnictw wród monowadztwa litewsko-

ruskiego, które mimo rónic swego stanowiska i de politycz-

nych sprzymierzyy si chwilowo do osignicia wspólnego celu

t. j. usunicia w. ks. Zygmunta Kiejstutowicza. miao jednak mo-

emy przynajmniej jednej czci spiskowców przypisa zamiar, o któ-

rym wspomina t, zw. kronika Bychowca ^), mianowicie opanowania

Wilna i Trok dla widrygiey, wyniesienia na stolec wielkoksi-

cy jedynego yjcego jeszcze syna Olgierdowego, miertelnego

wroga Zygmunta. Najsilniej bowiem popiera to twierdzenie prze-

wodnia rola, któr, jak wiadomo, odegrali w owym spisku ks. Czar-

toryscy. e w nich widzie musimy stanowczych stronników wi-
drygiey, o tern wiadczy stosunek czcy ich z tym ksiciem

przed i po przeomowym r. 1440. Ju w r. 1438 znajduj si w jego

otoczeniu dwaj z trzech braci Wasilewiczów, reprezentujcych wów-

czas ten ród kniaziowski: Iwan i (prawdopodobnie dwukrotnie)

Aleksander 2), w latach za po zamachu Iwan, gówny jego inicyator,

znienawidzony przez stronników Michaa Zygmuntowicza 8), stale

przy jego boku wystpuje, cieszc si wpywowem stanowiskiem

w jego radzie, a trzeci z braci, Micha, zostaje nawet marszakiem

dwornym widrygiey*).

W zwizku z tern nasuwa si wniosek, e zamordowanie

Zygmunta przyszo do skutku nie bez wiedzy, nie bez wspóudziau

w genezie spisku, jego dugoletniego przeciwnika. Tembardziej

naley sobie zda spraw z pooenia, w jakiem si wówczas,

w przeddzie katastrofy, znajdowa sdziwy widrygieo, co nam

1) Polnoje sobr. XVII 533. ^) Dodatek I nr. 14, 15 i dod. II.

') LEK XI nr. 157. *) Dod. II.
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jest zarazem potrzebne do zrozumienia jego stanowiska i post-

powania w latach nastpnych. Chodzi przy tem w pierwszym

rzdzie o rozwizanie kwestyi , niewywietlonej dotd ostatecznie

w historyografii, czy Swidrygielle w czasie jego ostatecznego upadku,

po zupenem zwycistwie jego rywala, pozostay jeszcze jakiekol-

wiek posiadoci w ziemiach Rusi poudniowej, gdzie najduej

zdoa si utrzyma.

Co do ich zajcia przez Zygmunta mamy pozytywn wiado-

mo tylko o ucku. Stanowi j list samego zwycizcy do w. mi-

strza, donoszcy o poddaniu mu si ucka a datowany d. 31 stycz-

nia 1439 r. ^). Ztd wynika, e opanowanie przeze tego grodu,

a wic te przewanej czci ziemi woyskiej, przypada na koniec

roku poprzedniego. Zgadza si z tem, jeli nie wchodzimy bliej

w sposób tego zajcia 2), take przekaz Dugosza, który równie

zajcie przez Kiejstutowicza zamku i ziemi uckiej do r. 1438

odnosi 2); przemawiaj za tem nadto wiadomoci, jakie mamy
z tego czasu o Swidrygielle, który w samym ucku pojawia si

po raz ostatni 23 kwietnia r. 1438, 2 wrzenia znajduje si wpraw-

dzie jeszcze w ziemi uckiej (a to nawet w towarzystwie wadyki
uckiego), lecz ju nie w samym ucku, tylko znacznie dalej ku

po.-wschodowi w Ostrogu *), a wreszcie 6 grudnia wysya jednego

ze swych dworzan do marszaka Zakonu z Peremila ^), pooonego
nad sam po.- zachodni granic ziemi uckiej, u rubiey Rusi

koronnej, jak gdyby, wypierany coraz dalej z Woynia, zabiera

si do jego opuszczenia. Jest to zarazem ostatnia wogóle wiado-

mo, jak mamy o Swidrygielle z czasu przed mierci Zygmunta,

lecz mimo tego zupenego milczenia o nim róde nie monaby
zgóry odrzuci przypuszczenia, e po utracie ucka utrzyma jeszcze

1) LEK IX nr. 414.

-) Por. A. Lewicki: Powstanie widrygielJy, s. 281.

') Historia, IV 601. *) Dod. I nr. 15, 17.

6) Ordensbriefarchiv XVII a nr. 124; krótkie pismo uwierzytelniajce dla Mi-

koaja Rogali Podkrajewskiego, datowane z >Premsil<. Znajc je ze wzmianki u Kotze-

bue'go iSwitrigail, s. 139), Hruszewskij (Istorija, IV2225) jako miejsce wystawienia

uwaia Przemyl czerwonoruski. Przemawiaaby za tem zapiska sdowa przemyska

z 15 XII 1438 r. (AGZ Xni nr. 895), wedug której p. Fredro poyczy Swidrygielle

loo grzywien. Mimo to jednak, nie majc adnej wjnraniejszej wskazówki o pobycie

Swidrygiey na Rusi czerwonej po katastrofie 1438 r., sdzimy, e chodzi raczej

o Peremil woyski, nazywany w dokumentach Swidrygiey take »Peremysz« ipor.

Dod. I nr. 31).
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pod swoj wadz Kijowszczyzn albo poudniow cz Woynia

t. j. powiat krzemieniecki albo wreszcie jak cz Podola. Silnie

jednak osabia podobne przypuszczenie przytoczona wzmianka Du-
gosza o ucku, wedug której Zygmunt przed jego uzyskaniem

zaj wszystkie inne ksistwa i grody, które przedtem naleay do

widrygiey, a to w caoci (ex integro), z czegoby wynikao, e
zajcie ucka byo ju ostatniem ogniwem przy oderwaniu od tego

ksicia caej Rusi poudniowej. Nadto co do Kijowszczyzny, gdzie

po raz ostatni go spotykamy 22 grudnia 1437 i), trafnie zauwaono,

e po r. 1440 Kazimierz Jagielloczyk jako nastpca Zygmunta

swobodnie móg ni rozporzdza, oddajc j Olelce Wodzimie-

rzowiczowi, coby nie byo moliwem, gdyby si tam wbrew wa-

dzy wielkoksicej Kiejstutowicza utrzyma Swidrygieo; co do

powiatu krzemienieckiego, to nie tylko zobaczymy, e Swidrygieo

take póz'niej, ju jako wadca przewanej czci Woynia, nigdy

go nie zdoa odzyska, lecz mamy nawet nadanie ziemskie Kazi-

mierza z pocztku 1442 r., w którem jednemu z ziemian krzemie-

nieckich potwierdza dobra, jakie tam posiada za Zygmunta Kiej-

stutowicza 2), oczywicie po wyparciu przez tego ksicia widry-

giey, który w Krzemiecu bawi po raz ostatni 9 maja 14383);

wreszcie co do Podola, to wprawdzie Swidrygieo, bdc 2 wrze-

nia 1438 w Ostrogu, robi nadanie w powiecie latyczowskim i ma
przy boku swojego starost podolskiego (i krzemienieckiego) Mo-

niwida, lecz Moniwid w r. 1440 nie znajduje si na Podolu, gdzie

widocznie jego rola niebawem si skoczya, lecz na Litwie wa-

ciwej, gdzie naley do obozu przeciwnego kandydaturze widry-

giey*), powiat latyczowski za naley w póniejszych latach nie

do jego dzielnicy woyskiej, lecz do koronnego województwa

podolskiego ^).

1) Dod. I. nr. 12, lecz jeszcze 4 II 1438 wystpuje jako wiadek na jego

dokumencie wojewoda kijowski Jursza (nr. 13).

2) Dok. Mosk. I 558; uzasadnienie daty tego nadania podamy niiej, omawia-

jc caJ gnipe nada woyskich, do której naley.

3) Dod. I nr. 16. •*) Dugosz: Historia IV Ó2I.

5) Wynika to z opowiadania Dugosza (V 38) o walkach na Podolu w r. 1447

i zamkach tamtejszych, odzyskanych na Litwie przez Teod. Buczackiego :
jeli n. p.

Chmielnik by tylko »noviter« zajty przez Litwinów, to tembardziej musia wówczas

i przedtem nalee do Korony Latyczów, lecy znacznie dalej ku po.- zachodowi.
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Przyjmujc wobec tego w zupenoci zdanie tych historyków i),

którzy si owiadczyli za tern, e mniejwicej równoczenie z utrat

ucka Swidrygieo straci te wszystkie inne ziemie, pozostae mu
jeszcze dotd w poudniowej czci w. ksistwa , ustaHwszy czas

tej jego ostatecznej klski na ostatnie miesice r. 1438, naley

2 koleji spyta si, gdzie przebywa w^ owym pótoraletnim prze-

szo okresie, w czasie którego znika zupenie z widowni dziejowej.

Jedyn na to odpowiedz' znajdujemy w cytowanej ju na pocztku
szerszej redakcyi latopisa litewsko -ruskiego, t. zw. kronice By-

chowca, i chocia najnowsza historyografia na warto tego róda,
take ze wzgldu na badane przez nas lata, zacza si zapatrywa

bardzo sceptycznie, musimy stwierdzi, e ilekro moemy ze-

stawi z t kronik wiarogodne wiadectwa wspóczesne, wiado-

moci jej z tego czasu, po sprostowaniu szczegóów anegdo-

tycznych, okazuj si na ogó dosy wiernem przedstawieniem

wypadków*). Otó wedug tego róda Swidr\'gieo, po klsce po-

niesionej przez Michaa Zygmuntowicza (a wic po bitwie nad

wit w r. 1435), schroni si na Wooszczyzn, gdzie przez sie-

dem lat pas owce, a powróci za Kazimierza Jagielloczyka

i otrzyma ziemi woysk 3). Odkadajc omówienie kwestyi

owych siedmiu lat i stosunku do Kazimierza na miejsce póniej-

sze i prostujc odrazu, e ta ucieczka j>do Wooch* nie moga na-

stpi po klsce z r. 1435, l^cz dopiero po omawianych wypadkach

z koca r. 1438, trzeba sam fakt chwilowego pobytu Swidrygiey

na Wooszczynie (czyH raczej Modawii) uzna za zupenie prawdo-

podobny: wszak znane s stosunki jego z tamtejszymi hospodarami,

1) Barwiskij B. : igimont Kiejstutowie z, s. 81; Hruszewskij: Istorija lY^,

ekskurs 35; Jabonowski Al.: Hist. Rusi poJ., s. 95. Przeciwne twierdzenie wypo-

wiedzia, bez naleytego umotywowania, Kotzebue; Switrigail, s. 138; Lewicki, op.

cit., wykazuje trafnie, e musia utraci Kijowszczyzne (s. 358 przyp. 38), lecz przy-

puszcza (s. 283), ie zachowa cze Podola, powiat latyczowski; Lubawskij M. : Lit.-

russkij sejm, 89, i Oczerk istorii lit.-russk. gosud., s. Ó5, twierdzi, ie nawet po osta-

tecznej kiesce pozosta mu Krzemieniec i wschodnie Podole.

') Jasno to sie uwydatnia np. przy sprawie mudzkiej po wstpieniu na tron

litewski Kazimierza Jag., gdzie opowiadanie latopisa porówna naley z niezmiernie

ciekaw relacy marszaka Zakonu z i X 1441 (Ordensbriefarchiv XVI 32 ; streszcze-

nia u Yoigta: Gesch. Preufiens, VIII 24, i Daniowicza : Skarbiec nr. 1772, b. nie-

dokadne), oraz przy sprawie rzekomego odesania herbów polskich przez panów

litewskich, któr omówi na innem miejscu.

s) Ponoje Sobr. XVII 533, 543.
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którzy mu przynajmniej w pierwszych latach jego walki z Jagie
dostarczali nieraz pomocy a z których Stefan pozostawa w przy-

jani z nim jeszcze w czasie jego upadku^), schronienie si za na

Wooszczyzn niedoszego pretendenta do wadzy wielkoksicej

na Litwie nie jest bynajmniej czem wyjtkowem, jak dowodzi n. p.

póniejsza o par lat tylko tuaczka Michaa Zygmuntowicza ^). Naj-

silniej jednak popiera ow tradycy spostrzeenie, e kiedy Swidry-

gieo po swem znikniciu po raz pierwszy znowu si pojawia, spoty-

kamy go w Tumaczu, miejscowoci pooonej na samych poudniowo-

wschodnich kracach Rusi czerwonej, blisko granicy modawskiej 3),

gdzie pobyt jego najatwiej wytómaczy tem, e na wie o uda-

nym zamachu w Trokach wybra si ze swego wooskiego wy-

gnania w drog na pónoc, na Litw.

W Tumaczu wystawi Swidrygieo 6 czerwca 1440 r. doku-

ment-), którego naleyta ocena i interpretacya musi by punktem

wyjcia do zrozumienia dalszej jego akcyi. Jak wiadomo, obiecuje

w nim by wiernym królowi polskiemu Wadysawowi i jego bratu

Kazimierzowi, jak równie i komisarzom caego królestwa polskiego

i Rusi, e mianowicie nigdy nie wystpi przeciwko nim sowem
i czynem, bdzie w miar monoci popiera ich rad i posikami

i nic nie bdzie czyni bez wiedzy króla i jego rady. Otó wie-

dzc, e Swidrygieo by nastpnie (wedug Dugosza od samego

1440 r.) ksiciem dzielnicowym Woynia, sdzono dotd, e swoim

aktem tumackim uzna si lennikiem Korony jako wadca Woy-
nia, wchodzc nawet w stosunek bardzo cisej zalenoci od Polski ^j.

Przystpujc do rewizyi tego utartego pogldu, trzeba najsamprzód

podnie z naciskiem, e w chwili wystawienia swych zobowiza

1) Lewicki A.: Powstanie widrygiely, s. 52, ói, 80, loi, 142/5, 160, por.

s. 184; Kotzebue: Switrigail, s. 134.

^) Kopystiaski M. : Micha Zygmuntowicz, Kwart, histor. XX 144.

8) K. Stadnicki (Bracia Wl. Jagiey, s. 363 i 364 przyp. 182) tZómaczy to tem,

e Swidrygieo bawi w swych dobrach czerwono - ruskich nad Prutem , skd miaa

powsta legenda o jego pobycie na Wooszczynie ; niepodobna jednak przypuci,

aby owe dawne (z pocz. XV w.) nadania Jagiey, na pograniczu wooskiem (por.

niiej, s. 19, przyp. 4) zatrzyma mimo walki z Polsk a do tego czasu.

*) Cod. epist. saec. XV, I/l nr. 113; por. uwagi w dod. I niniejszej rozprawy

pod dat.

5) Por. zwaszcza Caro J. : Geschichte Polens, IV 255 przyp. i; Lewicki, op.

cit. s. 283; Sroczyski: Elekcya Kazimierza Jagiell., s. I4; Lubawskij M. : Oczerk

istorii lit.-russk. gosud., s. 69.
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widrygieo nie by jeszcze bynajmniej ksiciem Woynia, lecz

kandydatem na opróniony, nie bez jego wpywu a po czci
wprost dla niego, tron wielkoksicy. Swoim niewygasym pra-

wom do godnos'ci wielkiego ksicia da w samym dokumencie

wyraz jaknajsilnieszy, tytuujc si »Dei gratia supremus dux Lithua-

niae<, podczas gdy póniej, na przywilejach z lat 1442 do 1452,

cho tytu wielkiego ksicia zachowuje , nie nazywa siebie ju wiel-

kim ksiciem litewskim i ruskim, lecz tylko wielkim ksiciem Swi-

drygie Olgierdowiczem 1). Jak wynika z naszych poprzednich

wywodów, wtedy, gdy si toczyy ukady w Tumaczu, faktycznie

nie wada adn czci w. ksistwa, a e nie zdoa jeszcze opa-

nowa swej póz'niejszej dzielnicy woyskiej, o tem oprócz krótko-

ci czasu i oprócz szeregu okolicznoci , na które niej zwrócimy

uwag, przekonywa znowu samo pooenie Tumacza: gdyby przy-

bywa z Woynia, nie byby si uda na rokowania z panami pol-

skimi wanie do najdalszego zaktka Rusi czerwonej. Dokument

tam przeze wystawiony nie jest wic aktem hodowniczym je-

dnego z ksit dzielnicowych litewsko-ruskich (w danym wypadku

woyskiego) wobec Korony 2), cho w Metryce litewskiej zanoto-

wano go wród tego rodzaju aktów » wiernoci* z lat 1386, 1388

i 1 401 3), lecz raczej jednym z aktów, w których wielcy ksita

') Por. uwagi Z. L. Radzimiskiego w objanieniach do Archiwum Sanguszków

I s. 158; najdawniejszy z tych dokumentów znamy tylko w przekadzie aciskim

XVI wieku (Dod. I niniejszej rozprawy nr. 19), tytu brzmi tutaj »Schwitergello Ma-

gnus dux Olgyerdowicz«. Zdaje sie nadto, e z czasu po r. 1440 pochodzi tei do-

kument aciski (dod. I nr. 40) nieznanej nam daty, gdzie si tytuuje, podobnie jak

w Tumaczu >Dei gratia Magnus dux Lituaniae*. Por. jednak o jego wielkoksicym

tytule te uwagi Leontowicza w Zurn. minist. narodn. prosw. 1908, zesz. 5, s. 140.

*) Zobowi^ania aktu tumackiego przypominaj wprawdzie, co do treci i formy,

owe akty homagialne ksit litewsko-ruskich z lat 1 3 86— 140 1 (por. zestawienie ich

formu u Prochaski: Przyczynki krytyczne do dziejów unii, s. 13/4), lecz s tei pewne

rónice bardzo znamienne : obok obietnicy wiernoci brak wszelkiej wzmianki o po-

suszestwie czy poddastwie, jest tylko zobowizanie stosowania sie do rady króla

i panów koronnych, a obowizek suby jest okrelony oglednem wyraeniem >sub-

sidia dare«. widrygieo wszed oczywicie osobicie w stosunek hodowniczej zaleno-

ci od króla i korony, lecz widzimy, e sam akt odnony dawa mu stanowisko blisze

pewnej równorzdnoci anieli wczeniejsze akty owych ksit dzielnicowych.

^) Kopie warszawskie metryki lit. w Archiwum Gownem Ms. 191 A. s. l

(I-sza ksiga zapisów, równobrzmice z drug, zawierajca tylko regesta dokumentów

w jzyku polskim; odpis teje ksigi z regestami uoonymi w porzdku rzeczowym

w archiwum Czartoryskich Ms. 821 s. 126).
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litewscy z pierwszej poowy XV wieku okrelali swój stosunek do

królestwa polskiego, raczej jednym z aktów unii polsko-litewskiej;

gdyby si zas' to ostatnie okrelenie wydawao zbyt miaem, to

wystarczy wskaza, e przecie znamy ten dokument z odpisu

z Metryki koronnej, gdzie go wczono do grupy aktów p. t.

»Litterae confoederationis ducatus Lithuaniae cum regno Poloniae

factae*, w której figuruje m. i, take akt unii Zygmunta Kiejstu-

towicza z 6 grudnia 1437 r. ^)

Inna rzecz, e oczywis'cie dokument tumacki, jako akt unii

polsko - litewskiej, nie wszed w ycie. Stao si to z dwóch powo-
dów. Po pierwsze Swidr^^^gieo nie by wówczas rzeczywistym

wielkim ksiciem, ani wyznaczonym przez króla polskiego ani wy-

branym przez Litwinów, lecz tylko pretendentem do tej godnoci,

Litwy wic reprezentowa nie móg. Po drugie za take druga

strona kontrahujca przy owych ukadach na dalekich kracach
Polski, a która zapewne równie wystawia Swidrygielle nieznany

nam niestety dokument 2), nie miaa adnego tytuu prawnego
do zawarcia takiej ugody. Susznie bowiem wskazano ^) na

jedno sowo o decydujcem znaczeniu w dokumencie samo-

zwaczego » najwyszego wielkiego ksicia litewskiego* *), miano-

wicie na zobowizanie do wiernoci wobec komisarzów nietylko

»regni totius Poloniae* lecz nadto »et Russiae*. Dodatek ten, nie-

potrzebny, gdyby Swidrygieo ukada si istotnie z wydelegowa-

nymi przez króla komisarzami, reprezentujcymi ca Koron, do

której przecie i Ru (czerwona) naleaa, wyjania nam, e roko-

wania prowadzili wanie tylko panowie Rusi koronnej na wasn
rk, taksamo jak na pocztku wrzenia 1437 r. we Lwowie.

>) Przypisek do Cod. epist. I/l nr. 91. Badajc akt tumacki z tego punktu widze-

nia, mamy wraienie, ie stosunek w. ksicia litewskiego do króla polskiego, okrelony

tutaj w formie zagodzonej do pewnego stopnia zalenoci lennej, przedstawia si jako

kompromis midzy stanowiskiem polskiem
,
pragncem wadzy wielkoksicej nada

charakter li tylko namiestniczy, a litewskiem, dcem do jej równorzdnoci. W po-

dobny sposób uksztatowa si stosunek do króla polskiego w. ksicia Zygmunta

Kiejstutowicza, który mia uznawa króla za swego starszego brata i podobno by
zobowizany do pacenia mu rocznego czynszu (LEK IX nr. 574).

2) e takie przy ukadach I437 r., z którymi niej porównywamy rokowania

tumackie, wystawia akt pisemny równie i druga strona, tego dowodzi list widry-

giey w LEK IX nr. 227 (inscripserunt).

») Hruszewskij M. : Istorija Ukraini-Rusi, IV' 230 przyp. 4.

*) Tak brzmi polskie tómaczenie tytuu w metryce lit.
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Wówczas równie w zobowizaniach Swidrygiey i jego stronników

do wiernoci Koronie czytamy analogiczny dodatek o szcze-

gólnym stosunku wiernoci i przyjaz'ni, majcym ich czy z ra-

dami ziem ruskich Korony^), i wówczas tak samo jak trzy lata

póniej ci panowie ruscy prowadzili wobec Swidrygiey polityk

wJasn, odrbn, sprzeczn przynajmniej pozornie z deniami
innych panów Korony a nawet króla. Sprzeczno ta w r. 1440

uwidocznia si tem wyraniej, e ledwo dwa tygodnie przed wy-

stawieniem dokumentu tumackiego wyruszy z Korony na Litw
z licznym orszakiem królewicz Kazimierz, wysany tam jako >vi-

carius et gubernator* przez króla Wadysawa ^j, który wogóle nie

myla o ustanowieniu osobnego w. ksicia litewskiego a tem mniej

o powierzeniu tego stanowiska Swidrygielle.

Nim si zastanowimy nad tem, do czego dyli ci panowie

ruscy, którzy zatrzymali w Tumaczu pieszcego na Litw stryja

królewskiego, aby z nim osobn zawrze umow, musimy wskaza,

e rozbieno pewna midzy ich stanowiskiem a polityk litewsko-

rusk innych panów koronnych uwidocznia si równoczenie take

tam, gdzie Litwini wbrew polskiemu orszakowi Kazimierza Jagiel-

loczyka podnieli go na upragniony przez Swidrygie stolec

wielkoksicy. Gdy bowiem ks. Iwan Czartoryski, znany nam jako

przywódca spiskowców przeciwko Zygmuntowi a zwaszcza jako

wierny zwolennik Swidrygiey, wezwany do poddania niszego

zamku trockiego, zada, aby mu zapewniono bezpieczestwo oso-

biste, wtedy, jak opowiada Dugosz 3), uczynili to mimo opozycyi

starszych modsi panowie polscy i obronili go te nazajutrz przed

napaci jego wrogów litewskich. O jakich za dwóch stron-

nictwach wród samych panów koronnych tutaj myle naley,

o tem przekona si mona z tego szeregu osób, jakie Dugosz

wymienia w jego orszaku*): wyranie wród nich uwydatniaj si

dwie grupy, z których jedn stanowi >starsi< dostojestwem,

konserwatywni w stanowisku wobec de litewskich dygnitarze

maopolscy, panowie z Olenicy, Czyowa, Rytwian, Ostrowa, drug

za panowie czerwonoruscy i podolscy. Na czele tych ostatnich

wystpuj wojewoda podolski Hryko Kierdejowicz z Pomorzan

i kasztelan lwowski Sieko z Siennowa, a wida z okolicznocio-

») Cod. epist. I/i nr. 91, 92. -) Dugosz: Historia IV 655, 623.

s) Ibid. IV 656, Ó58. *) Historia, IV 626, 655.
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wych wzmianek w ródach wspóczesnych, e oprócz wymienio-

nych przez Dugosza udali si wówczas na Litw i inni jeszcze

panowie ruscy ^). Nie ulega wtpliwoci , e oni to wanie stano-

wili stronnictwo, które obronio najgorliwszego stronnika Swidry-

giey; dwaj wspomniani dygnitarze Rusi koronnej to przecie

przedstawiciele tych dwóch potnych rodów ruskich Kierdejów

i Korczaków 2), których poznamy jako gorliwych zwolenników Swi-

drygieowych w latach nastpnych, jako filarów jego rzdów wo-

yskich, a kasztelan Sieko z Siennowa wystpuje nawet w oto-

czeniu tego ksicia w czasie jego pobytu na Rusi czerwonej ^).

Sam za znowu uratowany przez nich Iwan Czartoryski zasiada

kilka lat póz'niej na sdach we Lwowie, jako go dostojny za-

pisany w aktach sdowych zaraz obok samego wojewody ruskiego

Piotra Odrowa ^).

Udzia szeregu najwybitniejszych panów Rusi koronnej w wy-

padkach, jakie si w czerwcu 1440 r, odegray na Litwie, oprócz ich

sympatyi dla obozu Swidrygieowego odsania nam jednak jeszcze

rzecz inn. Panowie ci nie chcieli dopuci do ostatecznego zgnbienia

jego stronnictwa, lecz biorc udzia w uroczystem odprowadzeniu

Kazimierza Jagielloczyka do Wilna, musieli wiedzie, e o isto-

tnem osigniciu godnoci wielkoksicej przez Swidrygie mowy
by nie mogo, nie myleli te wspódziaa w jego ewentualnych

usiowaniach w tym celu. Niemniej jednak pewnem jest, e o takim

stanie rzeczy wiedzieli równie dobrze ci z nich, którzy wówczas

pozostali w domu a których > komisarze* równoczenie przepro-

wadzili rokowania w Tumaczu. Std wniosek, e przy zawarciu

tumackiego ukadu ze Swidrygie przyznawanie mu tytuu naj-

') Pod dat§ 27 VI 1440 r. mamy wzmiank w aktach ziemskich halickich,

e bawi wówczas na Litwie kasztelanie halicki Jan Kola z Dalejowa (AGZ XII

nr. 852, 8Ó3).

*) Piecz Hryka z Pomorzan, wojew. podolskiego, z r. 1451 z h. Kierdeja

w Notatach herald.-sfrag. J. Zamoyskiego nr. 30, piecz Sienka, jako podkomorzego

przemyskiego (ie sie pisa z Siennowa i jest identyczny z póniejszym kasztelanem

lwowskim , ob. Kwiatkowski S. : Wykaz dostojników z czasów W2. Warneczyka,

s. 29, 14), z r. 1433 — tame, nr. 321.

*) Dodatek I nr. 20; wedug tekstu drukowanego »rozjechaI« ziemi wspo-

mniana w tem nadaniu widrygieJy >pan Sieko Sieniowskij, pan Ilwskij«, w trans-

skrypcyi literami aciskimi w zatwierdzeniu 1550 r. (Arch. Czartoryskich, Perg.

nr. 900) czytamy »pan Sieko Sieniowsky, pan (kasztelan) Lwowsky«.

*) AGZ XIV nr. CDXCV, DII (26. VI i 20. VII 1445).
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wyszego ksicia litewskiego byfo tylko grzeczn formalnoci,

taksamo jak tytuowanie go >dominus et heres Lithuaniae«, gdy

rok póniej zjawi si na sdach ziemskich we Lwowie ^), e nie

mieli zamiaru zawiera z nim »unii« celem poparcia beznadziejnej

kandydatury wielkoksicej, z któr na wie o mierci Zygmunta

pieszy do ziem w. ksistwa litewskiego. »Komisarze ruscy< mieli

w Tumaczu cel inny, cel podwójny, sucy interesom ogólnym

caej Korony i króla, ale te ich wasnym, partykularnym.

Po pierwsze chodzio o zabezpieczenie pastwa polsko-

litewskiego i caego dziea unii trzech narodów od wznowienia

podobnej zawieruchy, jak widrygieo zdoa wznieci w po-

przedniem dziesicioleciu. Dlatego nim jeszcze zdoa ponownie

czynnie wystpi, zadano od niego, jako cen za przepuszczenie

go przez ziemie koronne, najuroczystszej gwarancyi, e bez wszel-

kiego podstpu, jak to musia wyranie zaznaczy w zakoczeniu

swego dokumentu, bdzie zawsze szczerze sta przy dynastyi jagiel-

loskiej i Koronie polskiej. Szczególniejsze miao przy tem znacze-

nie, e w swem zobowizaniu do wiernoci musia obok króla

Wadysawa wymieni take jego brata Kazimierza; wprawdzie

zwrot podobny umieszczano w latach poprzednich take w innych

aktach homagialnych ksit hodowniczych Korony, n. p. mo-
dawskich 2), i wychodzono z tego zaoenia, e wobec równych

praw do Korony obu Jagielloczyków ktokolwiek by lennikiem

Wadysawa musia pozostawa w tym samym stosunku do Kazi-

mierza 3), ale w danym wypadku, gdy ju wiedziano, e modszy
królewicz mia w zastpstwie brata zarzdza Litw, znaczyo to,

e Swidrygieo nie mia te prawa wrogo wystpowa wobec

Litwy i wznieca w niej ponownie wojny domowej. Nadto, jak

wspomnieUmy, musia obieca, e nic czyni nie bdzie bez po-

rozumienia z radami koronnemi, gównie oczywicie ziem ruskich.

Bynajmniej bowiem nie dano od niego, aby zupenie za-

niecha akcyi, do której si zabiera, — i w tem was'nie tkwi druga

strona znaczenia aktu tumackiego, któr najlepiej mona zrozu-

1) Dodatek I, 16 II 1441.

*) Ulanickij : Matierjaly, nr. 40, 41 (hod Eliasza moJdawskiego z r. 1435).

') Z tego tylko stanowiska wychodzc, mona rozumie, e Kazimierz Jagiello-

czyk jako w, ksiie lit. za ycia Wadysawa Warneczyka (25. VIII 1444) twierdzi

w poselstwie do w. mistrza, e ksie Bolesaw mazowiecki jest lennikiem (diener)

ojca jego, jego samego i jego brata (Hochmeisterregistrant XV s. 280).
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mie w zestawieniu z ukadami, jakie panowie ruscy zawarli ze Swi-

drygieJ we wrzeniu 1437 *"• Wiadomo, e wówczas zobowiza
si on, wraz z swoimi stronnikami, e odda Koronie ziemi uck
w zamian za wynagrodzenie w ziemiach koronnych i e po jego

mierci przypadn Koronie take inne ziemie, które wówczas

jeszcze posiada, t. j. Kijowszczyzna i wschodnie Podole. Susznie

uwaa si ow umow za wymowny wyraz denia panów ruskich

do zespolenia pod rzdami Korony caej Rusi poudniowej, d-
enia, które silniej lub sabiej uwydatnia si w caych dziejach

unii polsko-litewskiej a do jego urzeczywistnienia w r. 1569,

a przedewszystkiem miao na oku Woy; konkretne podstawy

i powody tej tendencyi zrozumiemy dopiero po rozpatrzeniu sto-

sunków wewntrznych tej ziemi, stanowicej wówczas gówne ro-

dowisko caej Rusi poudniowej. Wiadomo jednak take, e wów-
czas, w r. 1437, umowa ta nie dosza do skutku, gdy zwyciyo
w Koronie stronnictwo przeciwne, które na pierwszy plan wysu-

wao wzmocnienie zwizku polsko - litewskiego wogóle i urzeczy-

wistnienie planów inkorporacyjnych w stosunku do caego w. ksi-

stwa, a które, powicajc Swidrygie , starao si zabezpieczy

prawa polskie do Woynia w samych aktach unii z Zygmuntem
Kiejstutowiczem. Polityka ta zawioda co do samej osoby Zy-

gmunta, a co do Woynia, który wedug tych aktów mia przy-

pa Koronie po jego mierci, to teraz w r. 1440 Polska, wpl-
tana w spraw wgiersk, nie moga si pokusi o oderwanie go

od Litwy si, co by zreszt naj fatalniej wpyn musiao na sam
uni i wzajemne stosunki polsko-litewskie.

Otó w takiej sytuacyi dla Korony a zwaszcza dla panów
ziem ruskich, którzy znowu widzieli, e spenienie ich ulubionej

myli staje si niepewnem, nic nie mogo by na razie dogodniej-

szem, jak akcya ze strony widrygiey celem odzyskania tych

terytoryów, które mu pozostay wtedy, gdy dawno ju odpada
od niego Litwa waciwa a nawet i Biaoru, które utraci ledwo
dwa lata temu. W tej akcyi nie mylano mu przeszkadza, wie-

dzc dobrze, e o sam Litw, której monowadztwo, teraz bdce
u steru, swego czasu go zdradzio i odstpio, nie bdzie si móg
pokusi, zobowizawszy go zreszt, e przeciwko Kazimierzowi nie

wystpi i akcy ow prowadzi bdzie w porozumieniu z panami
koronnymi. Jakie ziemie i w jakim czasie uda mu si zaj, tego

niepodobna byo przewidzie, ale zajcie jakiejkolwiek czci ziem
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poudniowej Rusi, nalecych dotd do w. ksistwa litewskiego,

przez Swidrygie i, co za tern idzie, zerwanie jej zwizku z reszt

tego w. ksistwa otwierao Koronie nowe widoki przyczenia Rusi

chociaby po jego bezpotomnej mierci. Wprawdzie w jego akcie

tumackim brak wszelkiego wyranego zobowizania w tym kie-

runku, ale wiedziano, e sam fakt poddania si kontrkandydatowi

na tron wielkoksicy wytworzyby silny antagonizm midzy dan
dzielnic a Litw, miano ponadto dawne zapisy Swidrygiey z r.

1437, w których was'nie obiecywa, e po jego zgonie ziemie jego

Polsce przypadn, mona byo wreszcie w danym wypadku zasto-

sowa ten sam rodek, jaki przy owych ukadach z 1437 ^- zasto-

sowano do ziemi uckiej, mianowicie odstpienie dobrowolne przez

Swidrygie w zamian za odpowiednie wynagrodzenie doywotnie
w ziemiach koronnych.

Zobaczymy, e o tym rodku rzeczywicie pomylano nieco

póniej w otoczeniu samego króla Wadysawa, gdy Swidrygielle

udao si opanowa t sam wanie ziemi uck, wiksz wogóle

cz caego Woynia. Bardzo te jest moliwem, e ukadajc si

z nim w r. 1440, panowie czerwonoruscy zgóry liczyli na to, e
owocem jego akcyi bdzie zajcie wanie Woynia, gdzie on sam

tylu mia wiernych zwolenników, oni za tylu bliskich krewnych-

wspórodowców, ziemi, której poczenia z t Koron najsilniej po-

dali. Mimo to jednak upa musi dotychczasowe zapatrywanie 1),

jakoby akt tumacki stanowi dowód, e Woy pod rzdami Swi-

drygiey pozostawa w lennej zalenoci od Polski. W chwili

wystawienia nie móg takiego dowodu stanowi dlatego, ponie-

wa wystawca wówczas jeszcze wcale Woyniem nie wada i te
ani sowem o nim nie wspomina , a z powodu braku takiej

wzmianki o jakichkolwiek ziemiach Swidrygiey nie móg go te
stanowi póniej, gdy Swidrygieo istotnie Woyniem zawadn.
Ten rezultat bdziemy sobie musieli przypomnie, gdy rozpatrzymy

niej stosunek nowej dzielnicy widrygieowej do Korony i do

Litwy. Pretensye koronne do Woynia i wogóle do ziem w. ksi-

stwa litewskiego zajtych w danym razie przez Swidrygie móg
popiera ukad tumacki co najwyej w zestawieniu z wspo-

mnianemi zobowizaniami z 1437 r., jako dowód, e jego przy-

mierze z panami Rusi koronnej, którego wynikiem byy wanie

*) Por. s. 10, przyp. 5.

O. Ilalecki: Ostatnie lata widrygieJIy.
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te zobowizania, zostao mimo przewrotów z r. 1438, odnowionem,

w r. 1440. Dlatego te w cytowanym ju wyej zapisie w Me-

tryce koronnej ^) poczono dokument tumacki z dokumentami

Swidrygiey i jego panów z 4 wrzenia 1437 r., a nadto z odno-

wieniem (w tym samym roku) unii z Zygmuntem Kiejstutowiczem,

który, jak wiadomo, równie stwierdza przy swych ukadach z Ko-

ron, e po jego mierci powróc do niej uck i Wodzimierz, przy-

znane mu doywotnio.

Akty unii z czasów Zygmunta Kiejstutowicza, jako najwy-

raniejsza i najautentyczniejsza gwarancya praw Korony do Wo-
ynia, stanowiy te zawsze gówny materya dowodowy, jaki wy-

taczali Polacy przy sporach z Litw o te ziemie, pomijajc umowy,

zawierane ze Swidrygie przez panów Rusi koronnej na wa-

sn ich odpowiedzialno. Na te te akty Zygmuntowe powoali

si Polacy, wedug wiadectwa Dugosza 2), gdy w przeddzie

mierci Swidrygiey upominali si u Kazimierza Jagielloczyka

o zabezpieczenie im Woynia, i tylko wród wyrazów oburzenia,

e umierajcy stryj królewski uck odda kaza Litwinom, ten

sam Dugosz 3) wspomina od siebie o innej jeszcze podstawie praw

polskich do tej ziemi, mianowicie o zobowizaniach (foedera, iura-

menta et inscriptiones) samego Swidrygiey, e uck bdzie trzy-

ma >pro regno Poloniae* i królestwu polskiemu go odda przy

mierci. Trudno jednak myle o jakim nieznanym akcie Swi-

drygiey w tej sprawie, o którymby wszelki lad zagin tak

szybko, e Polacy nigdy go nie spoytkowali przy sporach o Wo-

y w wieku XV i XVI; raczej przyj trzeba, e Dugosz po-
czy tutaj w jedn logiczn cao dowodow zobowizania Swi-

drygiey z r. 1437 i 1440 oraz fakt jego wadania Woyniem w la-

tach nastpnych i, pod wpywem swego oburzenia, nada jego

aktom charakter wyraniejszy, anieli go posiaday w rzeczywi-

stem brzmieniu. Przyzna trzeba , e sam Swidrygieo nie mia

adnego konkretnego pod tym wzgldem obowizku: umowa z r.

1437 nie wesza w ycie, bo panowie Rusi koronnej w swej po-

lityce wobec dwóch wspózawodniczcych ksit litewskich po-

zostali odosobnieni, a w akcie z r. 1440 o Woyniu mowy nie byo;

dalszy stosunek Swidrygiey do Polski i do Litwy a do jego

mierci nie móg si uksztatowa wedug owych ukadów poprzed-

») Cod. epist. I/i nr. 91, prxypisek. ^) Historia, V 90. *) V 104.
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nich, lecz zalenym by od istotnego rozwoju wypadków, które

w dalszym cigu poznamy.

Ale Dugosz w odnonym ustpie wspomina jeszcze o innym

szczególe, który ma uwydatni wiaroomstwo i niewdziczno

Swidrygiey wobec Korony; pisze bowiem, e celem umocnienia

ukadu z nim co do oddania ucka otrzyma 2000 grzywien

rocznego czynszu, zapisanego mu na miecie Gródku i innych do-

brach królewskich. Sprawa to w dotychczasowej literaturze zupe-

nie niewyjaniona i zasugujca na dokadne rozpatrzenie, które

prowadzi do niespodziewanych wyników.

Mówi si zwykle, e Swidrygieo otrzyma Gródek czerwono-

ruski w dzieraw. Nie wchodzc narazie w kwesty susznoci tego

wyraenia, naley zbada przedewszystkiem , kiedy to nastpio, co

zarazem uzasadni, dlaczego omawiamy t spraw obecnie. Pierwsz

wzmiank o dziereniu Gródka przez Swidrygie spotykamy pod

dat 29 maja 1441 r. ^), a mianowicie w aktach sdowych lwow-

skich; poniewa jednak chodzi o wzmiank czysto okolicznociow,

akty lwowskie, dotd zachowane, zaczynaj si dopiero w roku

poprzednim a ksigi sdowe gródeckie zupenie zaginy -), nie

przesdza ta data pytania , czy nadanie królewskie na rzecz

Swidrygiey nie nastpio ju znacznie wczeniej ^). Rzecz jasna,

e nie pozostaje ono w adnym zwizku z poprzedniemi, zreszt

terytoryalnie zupenie rónemi nadaniami na Rusi czerwonej, jakie

otrzyma ten ksi o wiele wczeniej, w pierwszym okresie swego

ycia, za czasów Witodowych jeszcze*); musia je bowiem utraci,

1) AGZ XIV nr. 275.

*) Por. wstp Liske'go do tego tomu AGZ, s. IX.

') Z podobnem przypuszczeniem wystpi Hniszewskij : Istorija IV- 226 przyp. 3,

wspominajc o jego przywileju dla cerkwi gródeckiej, ogoszonym z dat 1403 r.

;

por. jednak co do tej daty, o której pewnoci sam zreszt Hruszewskij powtpiewa,

dodatek I niniejszej pracy, nr. 20.

*) Nadanie czerwonoruskie, jakie otrzyma na samym pocztku XV w. wraz

z Podolem, obejmowao ziemi ydaczowsk, ktdrej jest tenutarius et gubernator* w r.

1405 (AGZ II nr. 39, o dacie por. uwag K. Stadnickiego w dod. i poprawkach do

Braci W. Jagiey s. 17), ssiedni powiat stryjski i t. d. (Dugosz: Hist. III 554;

por. Hruszewskij, op. cit. ekskurs 30, a take s. 226 przyp. 3), a prawdopodobnie

tei jakie ziemie na pograniczu wooskiem (por. uwagi Lewickiego, op. cit., s. 304

przyp. lo), gdy jeszcze w r. 1424, jako ksi czernichowski, pojawia si w Kolo-

myji i sam robi nadania w ziemi niatjrskiej (Rzyszcz. Muczk. I nr. 170; Arch.

Sanguszków I nr. 29; Akty Zap. Rossii I nr. 33).
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jeli nie przedtem , to conaj mniej w czasie zacitej walki z Ja-

gie po mierci Witoda. Sposobno do nowego nadania

w ziemiach koronnych moga si nadarzy dopiero póniej, a to

tylko w takich chwilach, gdy Swidrygieo szuka porozumienia

z Polsk, wchodzi z ni w ukady pokojowe, a wic we wrzeniu

r. 1437 we Lwowie i w czerwcu 1440 r. w Tumaczu. Jak wspom-

nielimy, przy pierwszym z tych ukadów wyranie bya mowa
o wynagrodzeniu go w ziemiach koronnych i dlatego zwykle czyo
si dotd nadanie Gródka z ow spraw wynagrodzenia go za

odstpienie ucka po jego obietnicy oddania go Polsce, zoonej

4 wrzenia 1437, wzgldnie po rzeczywistej jego utracie w r. 1438.

Mimo to jednak zapatrywanie to nie da si utrzyma. Nie naley

zapomina, e mimo pojawienia si w ucku dwóch starostów

Polaków ukad z 1437 r. nie zosta urzeczywistniony: formalne przy-

czenie Woynia do Korony nie nastpio, dawno ju wykazano^),

e Zygmuntowi nie oddali ucka Polacy, lecz e on sam go oderwa

od widrygiey, a ten sam Zygmunt w r. 1437 owemu propono-

wanemu przez Polaków wynagrodzeniu swego przeciwnika za utrat

Woynia w ziemiach koronnych wanie stanowczo si sprzeciwi ^).

Nadto mowy by nie moe o tem, aby jeden, czyli raczej — jak

zobaczymy — dwa drobne powiaty czerwonoruskie mogy by wy-

nagrodzeniem za Woy, za który póniej, gdy znowu si zjawi

myl podobnej zamiany, ca jedn ziemi koronn Swidrygielle

odda chciano. Gdy ksi ten w r. 1440 pojawi si na poudniu

Rusi czerwonej w Tumaczu, nie mia jeszcze bez wtpienia ad-

nych posiadoci pod samym Lwowem, gdy niepodobna przypu-

ci, aby na wie o mierci Zygmunta, powoujc go na Litw,

cofn si w przeciwnym kierunku i tam , a nie n. p. w swoim

Gródku ukada si z panami ruskimi. Trwajc wic przy wyej

wyraonem zapatrywaniu, e Swidrygieo przybywa do Tumacza
z Wooszczyzny, uwaamy za najprawdopodobniejsze, e nadanie

gródeckie otrzyma wanie wskutek tamtejszych rokowa, a mia-

nowicie jako konieczny punkt oparcia (gdy adnych innych ziem

wówczas nie posiada) dla stara o odzyskanie cho czci daw-

nych swych posiadoci w Rusi poudniowej. Przekonamy si te,

e w latach nastpnych ten wieo uzyskany punkt oparcia nale-

ycie wyzyska.

*) Lewicki, o. c, s. 281. *> Dugosz: Historia IV 581.
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Przeniesienie samego faktu nadania na r. 1440 nie zmienia

jednej rzeczy, t. j. pewnoci, e przyszo ono do skutku za inicyatyw

panów Rusi koronnej. Uznajc w niem ogniwo ich wytrwaej po-

lityki, pragncej przygotowa uzyskanie litewskich ziem Rusi,

a zwaszcza Woynia, za pomoc Swidrygiey, a akt tumacki za

rodek do pozyskania go dla swoich planów i rodzaj wynagrodzenia,

nie naley wykluczy take motywu pewnej osobistej dla niego sym-

patyi, widocznej na Rusi czerwonej i Podolu, wród Rusinów i Po-

laków, ju w okresie poprzednim^). Nie mówic jeszcze na tern

miejscu o s'cisych wzach rodzinnych midzy monowadztwem
Rusi koronnej a jego stronnikami woyskimi, musimy, chcc
uwidoczni ten obraz dobrych stosunków tych panów ze Swidry-

gie, przypomnie jego wystpienie na sdach lwowskich w lu-

tym 1441 r. 2): na pierwszem miejscu zasiad wtedy »illustris dux

Schwitrigail, dominus et heres Lithuaniae«, obok niego za woje-

woda >lwowski« Piotr Odrow, starosta generalny ziem ruskich

Rafa z Tarnowa i cay szereg innych panów i ziemian czerwono-

ruskich, wród nich ten sam stolnik przemyski Jan z Mzurowic,

który 15 grudnia 1438 r., ju po ostatecznej klsce Swidrygiey,

rczy za niego, gdy idc na wygnanie poycza iio grzywien

u Fredry z Pieszowic ^).

Ustaliwszy, kiedy i w jakich okolicznociach przyszo do

owego nadania dla Swidrygiey, naley z kolei zbada jego roz-

miary i jego charakter prawno -ustrojowy. Z posiadoci czerwono-

ruskich, jakie mu wówczas oddano w dzierenie. Dugosz, jak

wspomnielimy, wymienia tylko Gródek, co znajduje te potwier-

dzenie we wspóczesnych aktach sdowych lwowskich*); inne

królewszczyzny, na których , wedug niego , mia zapisane swe

roczne dochody, byy dotychczas nieznane^), lecz rozwizuje t
kwesty przywilej króla Wadysawa z 23 czerwca 1442 r. ^), w któ-

'") Por. Lewicki, o. c, s. 104, 125; Hruszewskij, o. c, IV- 222.

2) AGZ XIV nr. 3737. ») AGZ XIII nr. 895.

*) Pierwszy wskaza na nie Lewicki, o. c, s. 359 przyp. 43; niektóre ju przed-

tem, przed ich ogoszeniem drukiem, znal Kwiatkowski S. : Wykaz dostojników, s. 22.

^) Twierdzenie Stadnickiego : Bracia W. Jagiey, s. 364, e nalea wówczas

takie do nich ydaczów, sprostowa Hruszewskij, o. c, s. 226 przyp. 3.

^) Inwentarz archiwum kor. Jana Zamoyskiego w MS. Ordyn. Zamoyskich

1603 r. III s. 34 i 224 5; tame, s. 35 6 i 233 4 drugi przywilej z 30 VIII tego

roku, przenoszcy ten zapis na Piotra Odrowa.
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rym, zapisujc starocie ziem ruskich Spytkowi z Tarnowa 3000

florenów na mies'cie Lwowie i obu zamkach tamtejszych, oraz na

zamku i miastach Gródku i Szczercu. obiecuje mu da intromisj^

do tych dwóch ostatnich miejscowoci wtedy, gdy Swidrygieo

umrze albo w inny sposób wyjdzie z ich posiadania. Nietylko

jednak same miasta Gródek i Szczerzec i zamek, znajdujcy si
w pierwszem z nich 1), byy wówczas w jego rku, lecz take cae,

ssiadujce z sob, powiaty gródecki i szczerzecki, gdy w jednym
i drugim móg, taksamo jak sam król, oddawa w zastaw wsi

królewskie, zapisujc na nich sumy pienine szlachcie i mieszcza-

nom -); móg nawet robi nadania ziemskie dziedziczne, z obo-

wizkiem suby wojennej, zaznaczajc tylko, e czyni to »z przy-

kazaniem króla Wadysawa Polskiego i Wgierskiego, synowca

naszego miego* ^).

Ju te spostrzeenia nietylko wyjaniaj nam zakres terytoryalny

wadania Swidrygiey, lecz nasuwaj wtpliwo, czy istotnie by on

tylko >dzierawc« gródeckim i szczerzeckim, i czy jego stosunek

prawny do tych królewszczyzn polega jedynie na pobieraniu rocz-

nego czynszu, jaki mia na nich zapisany. Mamy jednak pozy-

tywny dowód na to, e > dzierawc* nie by, e umieszczanie go

w poczcie tenutaryuszów- starostów gródeckich*) jest wprost b-
dem, polegajcym na niedo dokadnej interpretacyi odnonych
wzmianek w aktach sdowych lwowskich. Rzecz waciwie roz-

strzyga ju sama zapiska z 14 lipca 1441 r. ^), wedug której jaka

1) »Fortalicium in Grodek« wspomniane w zapisce lwowskiej z r. 1445, AGZ
XIV nr. 1308.

2) W dok. z r. 1456 (AGZ II nr. 86) znajduje sie wzmianka, ie Wadysaw
Warneczyk (por. tame nr. 63, 64) i Swidrygieo zapisali mieszczanom lwowskim

pewn§ sum na wsiach królewskicti Kamieniobród , Czuniów i Zuszyce w pow. gró-

deckim (ie równoczenie robi zapisy na wsiach tego powiatu takie sam Wadysaw,
wiadczy przyw. dla Koniecpolskiego z r. 1442 u Prochaski: Materyay archiwalne

nr. 123); zapis Swidrygiey na wsi Groszowej >districtus Sciricensis* ob. dodatek I

tej pracy, nr. 19.

3| Uod. I nr. 23, nadanie Czobotowiczom Ryczychowa (na poudnie od Szczerca),

w zamian za ich ojcowizn, któr^ wzi^ »k' krolewskomu dworu« ; o niezwykych ba-

amuctwach w historyografii, do jakich da powód ten dokument, mowa bdzie niej.

*) N. p. u Kwiatkowskiego, 1. c.

*) AGZ XIV nr. 301 : wynika std, ie w zapisce z 29 V 1441 (nr. 275) wy-

raenie »coram iudicio capitanei Grodeczensis domini Swidrigellic tómaczy naleiy:

przed sdem starosty gródeckiego ksicia Swidrygiey (nie: ksicia Swidrygiey, sta-

rosty gródeckiego}.
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sprawa toczy si ma >in Grodek in iudicio coram tenutario Gro-

deczensi videlicet domini Ducis Swydrigali* (nie: >domino Duce

Swydrigalol*), przed dzierawc gródeckim t. j. dzierawc ksicia

Swidrygiety; a wic nie Swidrygieo by dzierawc gródeckim,

lecz sam mia tam swego dzierawc. O susznoci tego wywodu,

o tern, e nie moe by mowy o przypadkowej pomyce w za-

pisce, s'wiadczy fakt, e w czasie a do mierci Swidrygiey w r.

1452 znamy istotnie cay szereg starostów -dzierawców gróde-

ckich ^), cho, jak wiemy, mia powiaty gródecki i szczerzecki na-

dane w doywocie i rzeczywicie wada nimi a do zgonu 2;. Ci

urzdnicy Swidrygieowi nazywani s na przemian dzierawcami

(tenutarius) i starostami (capitaneus), gdy Gródek by nietylko

zwyk królewszczyzn - tenut (jak n. p. Szczerzec), lecz staro-

stwem grodowem, które miao wówczas swoje (zaginione niestety)

ksigi sdowe ^), gdzie obok starosty spotykamy, równie za cza-

sów Swidrygiey, take podstaros'ciego, t. zw. >wojewod* *) i s-
dziego grodzkiego-^). Wszystkie te urzdy piastuje dobra szlachta

czerwonoruska: tak n. p. wród starostów gródeckich Swidrygiey

spotykamy chorego chemskiego Aleksandra Pitkowskiego, zie-

mianina ziemi chemskiej
,
pochodzcego z monego rodu Czury-

ów h. Korczak , rycerza zasuonego z czasów Warneczyka ^),

1; Jako capitanei, tenutarii (o identycznoci tych tytuów w danym wypadku

wiadcz zapiski AGZ XIV nr. DCCCXLVin i 2470) gródeccy wystpuj: 23 I— 14 II

1442 Jurga (AGZ XIV nr. 336, 360; Kwiatkowski, 1. c, korzystajc z tych zapisek przed

ich ogoszeniem, mylnie Jurg nazwa Stadnickim, nie zauwaywszy przecinka, dzie-

lcego — w drugiej z nich — te dwa nazwiska), 8 II 1443 i 23 XII 1445 — 20 Xn
1446 Jan Cieltko (ib. nr. Ó08, 1562, 1580, IÓ09, IÓ20, 185 1), 8 XI 1444 — 13 VIII

1445 Bernhard (ib. nr. 1204, 1306, 1308/9, 1469/70), 3 I 1449 — ló IV 1451

Aleksander Pitkowski (ib. nr. DCCCXLVIII, 2470).

2) Wynika to ze wzmianki Dugosza , umieszczonej w ustpie
,

gdzie mówi

o mierci Swidrygiey; zreszt jeszcze zapiska sdowa z 20 XI I450 dowodzi, e
ksi ten cigle wada swemi posiadociami w tych stronach (AGZ XIV nr. 2351).

3) Wzmianka o >liber castri Grodecensis« w zapisce lwowskiej z I445 r.,

AGZ XIV nr. 1425.

*) 3 III 1441 jest nim Chotco (AGZ XIV nr. LVI; por. Kwiatkowski, o. c,

s. 48), moe identyczny z Bierdochowskim . wystpujcym z tym tytuem I I 1443

(dodatek I nr. 20 i dod. II).

5) 17 II 1441 — 5 in I451 jest nim Bartomiej Pirka z Dolinian (AGZ XIV

index; Doliniany pod Gródkiem).

e) Por. AGZ XIV nr. CDXCVII, 1546; Matric. Summaria I nr. 262 |Jan Czu-

rylo ze Stojaniec nazywa go >patruus«); Arch. Czartoryskich, perg. nr. 457 (przy-

wilej Warneczyka dla niego z 17 XI 1441).
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Z którym si zreszt jeszcze spotkamy, omawiajc stosunki wewn-
trzne na Woyniu.

Inna rzecz, e najwysz wadz sdow wykonywa w Gródku

sam widrygieo. »Apud ducem Swytrygal« toczyy si sprawy,

które sdzi starosta gródecki i), »illustris dux Swittrigal* odsya

innym razem spraw, wytoczon przed sdem gródeckim do sdu
grodzkiego lwowskiego 2). Stanowisko jego, niezwyke w ustroju

Korony, byo nawet przyczyn wtpliwoci prawniczych, której

to wanie okolicznoci zawdziczamy, niezbyt wyraz'ne co prawda,

okrelenie tego stanowiska przez pewnego szlachcica, oskaronego

w r. 1450 przed sdem grodzkim lwowskim o najazd na wie,

pooon w obrbie posiadoci nadanych Swidrygielle : »dominus

dux habet bona a domino rege et cum hoc dominus dux habet

sedem regalem et suam sedem in Grodek iudicare pro violenciis

et aliis causis, quae ad castrum pertinent« ^). Okrelenie to, które

wówczas sdzia wzi do rozwaenia ze starost lwowskim, mona
rozumie jedynie w ten sposób, e widrygieo otrzyma od króla

nietylko same dobra królewskie, objte nadanemi mu powiatami,

lecz take wraz z temi królewszczyznami zastpcz wadz kró-

lewsk na tym obszarze, która w starostwie grodowem w Gródku

obejmowaa m. i. take najwysz wadz sdow w sprawach pod-

legajcych sdownictwu starociskiemu. Z tem naley zestawi

wan wzmiank w przywileju z 1442 r,, w którym widrygieo

zapisuje Aleksandrowi Próchnickiemu 200 grzywien na wsi w po-

wiecie szczerzeckim *), mianowicie zastrzeenie »stationibus et iuri-

bus ducatus salvis<. cznie z powyszym wywodem przytoczone

sowa dowodz, e widrygieo powiaty gródecki i szczerzecki po-

siada nie jako dzieraw, lecz >iure ducali<, jako miniaturowy

»ducatus<, doywotni ksic dzielnic 5).

1) AGZ XIII nr. 2294, 2403 (r. 1444/5) ^) AGZ XIV nr. 651 (r. 1443).

») AGZ XIV nr. 2351. *) Dodatek I nr. 19.

*) W lem owietleniu atwo zrozumie wzmianki (AGZ XIV nr. 2169, 2178

r. 1449) o pobieraniu przez niego ca w Gródku (celnikiem jego by Mikoaj ze Stra-

dowa, sdzia ydowski lwowski, upnik gródecki i drohobycki), oraz wiadomo (ib.

nr. 1034, r. 1444) o wystawianiu przez niego powiadcze szlachectwa (litterae ex-

purgationis nobilitatis). Dochód roczny 2000 grzywien, o którym jedynie wspomnia

Dugosz, t§czyl si z caem nadaniem obu powiatów taksamo, jak owe 1400 grzywien

z £up koronnych z nadaniem mu, mniejwiccej 40 lat przedtem, ydaczowa i Stryja;

take wówczas widrygieo nieby tylko zwyczajnym dzierawca oddanych mu kro-
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Jak wiadomo, osadzanie i zaopatrywanie ksit litewsko -ru-

skich, którzy utracili swe udziay w w. ksistwie, na obszarze Rusi

czerwonej, nie byo, zwaszcza za czasów Jagiey, rzecz niezwy-

k^). Was'nie na królewszczyznach w powiatach gródeckim i szcze-

rzeckim Jagieo zapisa swego czasu utrzymanie ks. Mitkowi

Siemionowiczowi Druckiemu^), dodajc mu zreszt dwa inne

jeszcze zapisy na dobrach w ziemiach ruskich. Nadanie za dziel-

nicy ksicej w tych ziemiach, chociaby niewielkiej, byo ju
raczej czem wyjtkowem '), stworzeniem — na wzór udziaów

ksicych na Litwie — ksistewka lennego w Koronie, sprzecz-

nego w zasadzie z jej ustrojem*). Trzeba jednak przyzna, e na-

danie Swidrygielle takiego stanowiska, zanim móg pozyska sobie

cho cz ziem litewskich, odpowiadao wanie stosunkowi len-

nemu, w jaki osobicie wszed do króla i Korony w Tumaczu,

co równie przemawia za wspóczesnoci tych wypadków. Umo-
liwiaa je za sympatya, któr ywili do niego panowie tej ziemi,

gdzie to nadanie otrzyma, a uzasadniao zrozumiae nawet u sa-

mego króla pragnienie zwizania go jaknajcilej z Koron w przed-

dzie akcyi, do której si zabiera.

e dzielnica grodecko-szczerzecka istotnie speniaa wspo-

mniane ju wyej zadanie dostarczenia mu przy tej akcyi punktu

oparcia, wynika chociaby z tego, jak czsto go w trzech pierw-

szych latach po przewrocie r. 1440 spotykamy w tych stronach:

w lutym 1441 r. jest on, jak ju wiemy, we Lwowie, w listopadzi*

1442 r. w Grodzisku, na pocztku roku nastpnego w samym
Gródku °), co wicej za, z caego tego przecigu czasu nie mamy
ani jednej wzmianki o pobycie jego na Woyniu, gdzie zaczyna

wystpowa dopiero pod koniec r. 1443 *"). Spostrzegamy tylko,

lewszczyzn
,
jak wiadczy wspomniany jui w jednym z poprzednich przypisków tytu

»tenutarius et gubernator districtus ydaczoYiensisc, jakiego uywa (AGZ II nr. 39).

1) Por. trafne spostrzeenia Z. L. Radzimiskiego w Monografii XX. San-

guszków I 83.

*| Prochaska: Mater^-aly archiwalne z metryki lit., nr. Ó4.

'1 Porówna mona np. lenne, doiywotnie nadanie powiatu iydaczowsktego

ks. Ziemowitowi mazowieckiemu (tame, nr. ói).

^1 Por. Prochaska: Przyczynki krytyczne do dziejów unii, s. 17; Hruszewskij:

Istorija, V 39 40.

=) Dodatek I nr. 19, 20; niedugo przed il III 1443 odesa spraw \vyto-

czon w Gródku przed s§d lwowski 'AGZ XIV nr. 051).

•) Dodatek I nr. 21 nast.
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e ju na dwóch jego przywilejach, które 22 Hstopada 1442

i I stycznia 1443 r. wystawia jeszcze na Rusi Czerwonej, poja-

wiaj si wybitni kniaziowie i panowie woyscy w jego otoczeniu,

piastujcy nawet po czci ju te godnoci na jego dworze, w których

póniej wystpuj jako wiadkowie na dokumentach, wystawianych

przez niego na Woyniu i). Rzecz jasna, e z samego milczenia skpych
róde wspóczesnych o pobycie Swidrygiey w tej ziemi i rzdach

jego tamtejszych w latach bezporednio po r. 1440, nie monaby
jeszcze wyciga adnego konkretnego wniosku, sprzeciwiajcego si

przekazowi Dugosza, e w tym wanie roku, bezporednio po zamor-

dowaniu Zygmunta, zaj uck 2). Jest to, jak wiadomo, przyjtem

w caej dotychczasowej literaturze, której przedstawienie rzeczy na

podstawie dotychczasowych naszych wywodów moglimy sprosto-

wa tylko w tym szczególe, e zajcie przez Swidrygie Woy-
nia nastpio dopiero po wystawieniu przeze dokumentu tu-

mackiego. Mamy jednak, oprócz przytoczonych przed chwil wska-

zówek li tylko negatywnych, jeszcze inne powody, zmuszajce do

gruntownej rewizyi twierdzenia Duguszowego i genezy rzdów
woyskich Swidrygiey wogóle. Dostarczaj ich dzieje tej ziemi

w latach 1 440 do 1442.

Dugosz opowiada 3), e po przybyciu Kazimierza Jagiello-

czyka do Wilna, gdzie go nastpnie na wielkie ksistwo podnie-

siono , zjechali si tam panowie z wszystkich ziem w. ksistwu

podlegych, ziem tych jednak szczegóowo nie wymienia. Za to

t. zw. kronika Bychowca, przenoszca fakt podniesienia na w.

ksicia do Brzecia (kwestya dla naszej sprawy obojtna), wy-

ranie zaznacza *), e oprócz kniaziów i panów litewsko - ruskich,

którzy tam królewicza przyjli a których zreszt dosy dokadnie

wymienia Dugosz ^), przybyli do Brzecia take przedstawiciele

jednej z owych ziem podlegych w. ksistwu, mianowicie kniazio-

wie i bojarowie woyscy pod przewództwem kniaziów Sanguszko-

wiczów, czoem uderzyli Kazimierzowi i przysigli wiernie suy
jemu i w. ksistwu. Zgodnie z tem czytamy tutaj w dalszym cigu %
e gdy nastpnie mody Jagielloczyk wraz z wszystkimi kniaziami

') Por. w dodatku II: marszaek dworny Pieszko, a take podkanclerzy Mi-

koaj Zorer.

2) Historia, IV 621. ») Ib., s. 656.

*) Ponoje sobranije, XVII 536. sj IV 655. «) L. c. s. 537.
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i panami przyby z Brzecia do stolicy wileskiej, zasiad tam »na

wszem w. ksistwie litewskiem i ruskiem i woyskiem«, podczas

gdy w innych redakcyach latopisa litewsko- ruskiego i) w analo-

gicznem zdaniu niema osobnej wzmianki o Woyniu, lecz wspo-

mniano tylko Wilno, Troki oraz ziemie litewskie i ruskie wogóle.

Szczegóy dodane w t. zw. kronice Bychowca byyby dla nas

bardzo wane, jako wiadectwo, e po mierci Zygmunta a przed

zajciem przez Swidrygie, które ta kronika, jak zobaczymy, odnosi

do lat nieco póniejszych, ziemia woyska poddaa si Kazimierzowi

jako w. ksiciu litewskiemu. Pragnc szczegóy te skontrolowa,

trzeba przedewszystkiem zwróci uwag na wzmiank o Sanguszko-

wiczach, zapewne kniaziu Sanguszce Fedorowiczu, bracie stry-

jecznym samego Kazimierza, i jego synach-). Ze oni to wanie
wystpili na czele Wotynian, jest bardzo prawdopodobnem, gdy
naleeli niezaprzeczenie do kniaziów najpotniejszych w tej ziemi,

zwaszcza w jej czci zachodniej, a co do pochodzenia swego

byli bliszymi dynastyi jagielloskiej od wszystkich innych ksit
tamtejszych, wyjwszy jedynie Czartoryskich, którzy jednak w owej

chwili jako zdecydowani zwolennicy kandydatury Swidrygieowej,

skompromitowani przez zabójstwo Z3'-gmunta, tylko opuszczajc

Litw uratowa si mogli. Niemniej zrozumiaem musi si wyda-

wa, e Woynianie za przewodem Sanguszkowiczów zjawili si

wanie w Brzeciu lit.; tam bowiem, w powiecie kamienieckim

a niedaleko od Brzecia, leaa Trostianica, nadana kn. San-

guszce jeszcze przez Zygmunta Kiejstutowicza ^), na wschód za
od Brzecia Kobry — jak wiadomo, siedziba jego bratanka,

kn. Semena Kobryskiego, onatego z siostr stryjeczn królowej

Sonki*). Wyranego potwierdzenia dla opowiadania latopisa o spra-

wie woyskiej a zwaszcza szczegóu o rodzie Sanguszki dostar-

*) S§ one zebrane wszystkie w XVII t. Polnoje sobr.

*) Tak te interpretuje wzmiank o Sanguszkowiczach Wolff (Kniaziowie, s. 422),

podczas gdy Z. L. Radzimiski (Monogr. Sanguszków I iil), nie uwzgldniwszy

ówczesnego antagonizmu miedzy rzdem litewskim a koronnym , wycza kn. San-

guszke Fedorowicza, twierdzc, e zoenie przeze hodu Kazimierzowi w r. 1440

trudnoby pogodzi z niewiele póniejszym napadem jego na Ratno wskutek odebra-

nia mu go przez Warneczyka.

') Arch. Sanguszków, I nr. 9Ó.

*) Por. np. rodowód Holszaskich u Wolffa: Kniaziowie, s. 115.
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cza nam jednak dopiero rozpatrzenie jego roli w ówczesnych wal-

kach o Woy, przy czem musimy si cofn o kilka lat wstecz.

Zabiegi Polski okoo opanowania tej ziemi stopniowo posu-

way jej granic zachodni coraz dalej w gb ku wschodowi,

cho Litwa nieustannie ponawiaa starania o odzyskanie odrywa-

nych od niej woci. Ze strat poniesionych ju przez Lubarta

w walkach z Kazimierzem W. i Ludwikiem wgierskim, na stae

pozostay przy Rusi koronnej ziemie chemska i bezka, tak e
gdy si rozpoczynay zapasy ze Swidrygie w r. 143 1 granic

zachodni pozostaego przy Litwie Woynia stanowi ju Bug ^).

W cigu za wojny z nim toczyy si spory nietylko o lece nad

t rzek Horodo, ale te o woci, wysunite ju daleko na wschód

od niej, jak opacin na poudniu, a zwaszcza Ratno i Wiety na

pónocy 2), Wszystkie te sporne woci Zygmunt Kiejstutowicz przy

zawarciu tylekro zatwierdzanej unii z 1432 r., cho gówn cz
Woynia doywotnio sobie zastrzega, przyzna wraz z Oleskiem

Koronie 3), a fakt odstpienia jej klina ratnesko-wietliskiego do-

wodzi, e ju przedtem przeszed do niej dzielcy go od Buga

Luboml, który istotnie na pocztku 1433 r. jest poczony z zam-

kiem chemskim w rku Hryka Kierdejewicza^), dziercego ju
dwa lata przedtem Ratno jako »castrum regale* ^).

Otó wanie owe obszary, odczone od Woynia w pó-

nocnej czci spornych terytoryów, stanowiy wiksz cz ksi-

cej dzielnicy, jaka po Fedorze Olgierdowiczu spada na jego

syna, kniazia Sanguszk: o Lubomlu przekazay nam latopisy, e
by udziaem owego Fedora s), Ratno i W^iety nazywa dokument

wspóczesny »otczin« Sanguszki'') i jeszcze sto lat póniej pa-

mitano o tem na Woyniu, e do > kniazia Sendiuszki* nale-

ay przed wiekiem oprócz dóbr kowelsko-koszerskich i Wywy
(w powiecie wodzimierskim) take Ratno i Luboml, wówczas,

1) Wspomina o tem Jagieo, opisujc w licie z I VIII 1431 wypraw Iuck§

w. mistrzowi (Lewicki, o. c, dod. II).

2) Codex epist. II nr. 197, 198, 202.

') Barwiskij B.: Zigimont Kiejstutowicz, dod. nr. I.

*) Teki Naruszewicza t. 15 nr. 85 s. 289; por. Monografia XX. Sanguszków,

14 przyp. 3, a takie Rykaczewski: Inventarium s. 254 i DJugosz: Historia IV 499.

5) Dugosz: Historia, IV 452.

•) Por. Monografia XX. Sanguszków I 105 (zestawienie w przypisku).

') Arch. Sang. I nr. 39.
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gdzie za czasów króla Kazimierza do Korony odpade ^). Utrata

wikszej poowy ojcowizny i osadzenie w jej zamkach starostów

koronnych musiao by cikim dla niego ciosem i sab byo
rekompensat, e w sierpniu 1433 r. Jagieo odda mu przynaj-

mniej Ratno z powiatem, spalone i zniszczone w poprzednich wal-

kach*), lecz ju nie jako ojcowsk dzielnic ksic, tylko >in

tenutam<, do woli królewskiej, na tych samych warunkach, na ja-

kich dzieryli królewszczyzny inni starostowie królestwa polskiego ^j.

Mimo to pocztkowo nie tylko nie przechodzi, za przykadem tylu

innych kniaziów, do obozu Swidrygiey, lecz spenia nawet skru-

pulatnie swe obowizki jako starosta koronny w Ratnie, stara si

przeszkodzi temu, aby Woynianie, opanowawszy chwilowo po-

wiat wietelski, nie zdobyli z powrotem Ratna i Lubomia; donosi

bowiem skwapliwie o ich przygotowaniach w tym zamiarze sta-

rocie chemskiemu Hrykowi Kierdejowiczowi i samemu królowi,

uwiadamiajc ich o wszelkich ruchach stronników Swidrygiey,

»aby«, jak pisa, >królestwo szkody nie ponioso*^). Dociec nie

podobna, co go spowodowao, e odegrawszy tak rol w czasach,

gdy Swidrygieo cieszy si jeszcze istotn potg, przerzuca si
^

na jego stron z pocztkiem r. 1437, zasiada w jego radzie i jako

>wierny knia Sanguszko* znajduje si przy jego boku jeszcze

w krytycznym roku 1438 »). W kadym razie ostateczna utrata

Ratna bya albo przyczyn albo skutkiem tego ryzykownego kroku,

który w obec rychego upadku jego nowego zwierzchnika nie móg
mu dopomódz do odzyskania przepadych na rzecz Korony czci
ojcowizny. Sposobno taka nasuna mu si jednak w r. 1440,

gdy po mierci w. ksicia (a od koca r. 1438 faktycznego

wadcy Woynia) Zygmunta, tak wrogiego kniaziom dzielnicowym,

rzdy w. ksistwa znalazy si nominalnie w rku trzynastoletniego

Jagielloczyka a w rzeczywistoci w rku monowadztwa. Oso-

bisty interes Sanguszki i jego rodu oraz owych wielmoów, wa-
dajcych Litw, schodzi si w tem, aby nietylko nie urzeczywi-

*) Por. wzmiank w rewizyi granicy polsko -lit. 1546 r., spoytkowan jur

przez WolflFa (Kniaziowie, s. 422) i w Monogr. Sanguszków I 113.

*) Por. uwagi w Monogr. Sanguszków I 109. ^1 Arch. Sang. I nr. 33.

*) Streszczenie aciskie (bardzo dokadne !) tych dwóch listów, (tylko jeden

z nich podano w dodatku do I t. Monogr. Sang. s. 446, ustalajc dat na r. 1433)

podaje inwentarz archiwum kor. J. Zamoyskiego w Ms. ordyn. Zamoyskich 1603

t. IV s. 444, 696.

•) Dodatek I nr. O (>Sinkuszko<), 15. •
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stniono unii grodzieskiej, t. j. nie oddano w. ksistwa pod wa-

dz Korony i nie poddano jej bezporednio Wodzimierza i ucka,

lecz aby przeciwnie odzyskano nawet na niej, korzystajc, e za-

jt jest sprawami wgierskiemi , zachodnie czci Woynia a za-

razem dziedzictwo Sanguszkowe.

I rzeczywicie syszymy, e gdzie albo pod koniec r. 1440 albo

w pocztku r. nastpnego, gdy król Wadysaw ju bawi za Karpatami,

knia Sanguszko miao rozpoczyna zbrojn walk z Koron. Punktu

oparcia dostarczaa mu pozostaa cz woyskiej ojcowizny, ob-

szerna wo koszerska w powiecie wodzimierskim. Std na czele

zastpów woyskich wpada, wedug barwnego opisu w dokumen-

cie Warneczyka^), w ssiednie ziemie koronne, a wic okolice

Ratna i Lubomia, pustoszy je ogniem i mieczem, a po czci zdo-

bywa istotnie. Zdobycze te uwieczy Sanguszko opanowaniem sa-

mego zamku ratneskiego, który podobno zaj podstpem a burgra-

bi królewskiego i innych jego obroców zabi kaza. Rzecz jasna,

e porywajc si na krok podobny, na jaki si nie omieli nawet

w czasie zaburze poprzedniego dziesiciolecia, dziaa w porozu-

mieniu z panami, rzdzcymi w imieniu Kazimierza na Litwie, e
walka o Ratno i przylege woci bya podobnem starciem gra-

nicznem midzy Litw a Polsk, co niemal wspóczesna walka

o inn sporn ziemi, o Podlasie 2). Std jednak wypywa jasny

wniosek, e sam Woy, którego straty poprzednie odzyska chciano,

musia wówczas podlega Litwie, e w chwili wyprawy woyskiej

na Ru koronn nie rzdzi tam jeszcze Swidrygieo, pozostajcy

wtedy w najlepszych stosunkach z panami czerwonoruskimi i kró-

lem i Koron wogóle, lecz nowy, wyniesiony wbrew Polsce w.

ksi litewski Kazimierz (co w latach jego dziecistwa waciwie

zawsze oznacza monowadców litewskich, wród nich wrogów

Swidrygiey od czasu zdrady 1432 r.) W tem owietleniu przekaz

o poddaniu si Woynia po mierci Zygmunta Kazimierzowi, a to

pod przewodnictwem rodu Sanguszki, okazuje si nietylko prawdo-

podobnym, lecz wprost jedynie moliwym.

Odpowiedzi zaczepionej Korony by dokument, wystawiony

przez Warneczyka w Budzie, gdzie go dosza wiadomo o na-

1) Arch. Sang. I nr. 37.

^) Analogia ta jest jui widoczn w przedstawieniu Hruszewskiego, o. c, s. 236.
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padzie Sanguszki, dnia 20 maja 1441^) a niemniej te akt, jaki

tame kilka tygodni póniej wystawi musia w sprawie starostwa

chemskiego i jego zamków wojewoda podolski Hryko Kierdeje-

wicz z Pomorzan 2), towarzyszcy królowi na wyprawie wgierskiej.

Aby je zrozumie naleycie, trzeba zaznaczy, e, jak wspomnie-

limy wyej, zamki w ziemi chemskiej i w przyczonych do niej

wociach zachodnio -woyskich trzyma dzielny wojownik w cza-

sie walk ze widrygie, Hryko Kierdejewicz, ju kilka lat przed-

tem, e jednak 24 sierpnia 1439 Wadysaw ca ziemi chemsk
wraz z Lubomlem odda w zastaw Dersawowi z Rytwian ^). Otó
teraz król w przywileju, wyraajcym na wstpie cae jego obu-

rzenie z powodu napadu na Ratno , odbiera za kar Sanguszce

ostatni cz ojcowizny, która pozostawaa jeszcze przy Woyniu
i w jego posiadaniu, mianowicie powiat koszerski, twierdzc przy

tern, e i te dobra mia tylko w zastawie z nadania królewskiego,

i oddaje je równie w zastaw Dersawowi z Rytwian, starocie

chemskiemu, towarzyszcemu mu taksamo jak Hryko na W-
grzech, — a to wanie w nagrod za zasugi tam pooone. Widocznie

jednak, cho Rytwiaski jako tenutaryusz Chemszczyzny nosi

tytu starosty chemskiego *), zamki starostwa tego znajdoway si

cigle w rku wojewody Hryka Kierdejewicza albo przynajmniej

zostay mu w owej krytycznej chwili ponownie powierzone mimo

jego osobistej nieobecnoci w kraju; 13 lipca skada bowiem w Bu-

dzie przysig, oraz zobowizanie pisemne, e tych zamków wiernie

strzedz bdzie (oczywicie przez tamtejszych burgrabiów), a odda

tylko królowi lub formalnie upenomocnionej przez niego osobie,

po mierci za królewskiej nikomu innemu tylko Koronie polskiej.

Oba te dokumenty rzucaj znamienne wiato na spór

polsko - litewski o wspomniane w nich terytorya. Odebranie

woci koszerskiej Sanguszce, któremu w razie wykonania wy-

1) Arch. Sang. I nr. 37.

a) Ms. ordyn. Zamoyskich 1603 t. III s. 33 i 214/5; PO^- streszczenie w ze-

stawieniu aktów historycznych przy kocu dyaryusza sejmu 155^ ^- (wyd. braci

Lubomirskich, s. 319)-

») Ms, ordyn. Zamoyskich 1603 t. III s. 183/4; por. wzmiank w inwentarzu

archiwum kor. z r. 1730 w Ms. Czartor. 2175 s. 473. Dalszy dla niego zapis na tej

ziemi (m. i. za no grzywien wypaconych przez niego burgrabiom w Chemie i Lu-

bomli) z 24 X tego roku w Tekach Narusz, t. 16 nr. 124.

*) Zobaczymy, e ziemie chemsk ma jeszcze w zastawie w r. 1442.
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roku królewskiego pozostayby tylko nadania w Brzeskiem, i po-

czenie jej z tenut Dersawa z Rytwian, oznaczao zarazem, wobec

znacznej rozlegoci tych dóbr^), oderwanie od Woynia caej po-

zostaej czci powiatu wodzimierskiego na lewym brzegu Turji;

wyjwszy wic sam Wodzimierz i jego okolic, osiagnitoby t
sam lini graniczn, któr uzyska Kazimierz Wielki w ukadzie

1366 r. 2), i dalsza wo woyska podzieliaby losy Lubomia, Ratna

i Wiete, przypadaby ziemi chemskiej. T za ziemi chemsk
z jej dawnymi i nowoprzyczonymi, zabuaskimi zamkami sta-

rano si moliwie zabezpieczy przed niewygasemi pretensyami od

strony litewskiej, przed powtórzeniem czego, co si chwilowo

udao Sanguszce w Ratnie, moe istotnie przez nieopatrzne wpu-

szczenie go do zamku przez burgrabiego.

Zajcie przeze Ratna nazwalimy chwilowem, gdy mimo
wielokrotnych póniejszych upomina si Litwy o wo ratnesko-

wietlisk, pozostaa ona, gdy j utraci Sanguszko — wedug
wspomnianej tradycja z XVI wieku — za czasów Kazimierza, w po-

siadaniu Korony, która i nadal, taksamo jak w Lubomlu, ma tam

swych starostów -dzierawców i burgrabiów 3). Nie na wiele za-

pewne przyda si wydziedziczonemu kniaziowi akt w. ksicia Ka-

zimierza z 23 marca 1443 r. *), którj^m on, czyli raczej podpisana

na nim rada litewska, uznajc Ratno i Wiety za ojcowizn jego,

nakazuje ludziom tamtejszym, aby byli posuszni Sanguszce, swemu
>otGzicowi<, a nikomu innemu, gdy najprawdopodobniej ju wów-
czas wadza w. ksistwa nie rozcigaa si na te miejscowoci;

*) Do Koszerska naley ju w r. 1404 Hrabów, Niesuchoie, Milenowcze

i Kleczko (Monogr. Sanguszków I 58), wówczas za »powiat koszerski< obejmowa za-

pewne take Wyiw a moie i Kowel, znane nam ju jako dobra kn. Sanguszki. Akt

podziau >wloci koszerskiej* z r. 1502 (Arch. Sang. I nr. 147) wymienia jeszcze

8 dalszych wsi.

') Por. Hruszewskij, o. c, IV* 46/7 i ekskurs 14.

=*) W r. 1456 wspomniany w metryce koronnej (Matric. Summ. 1 nr. 378) bur-

grabia ratneski Maciej z Milanowa ; starostowie i tenutaryusze ratnescy za Kazimierza

Jagiell.: 1478/9 Jakób z Koniecpola (Ms. ordyn. Zamoyskich 1Ó03 t. III s. 429, 431;

Matric. Summ. I nr. 1495, 1555 1, 1487 Jan Biechowski (Teki PawLóskiego II 194),

1487 — 1496 Mikoaj Biechowski (ib. s. 155 ; Fedorowicz K. : Dostojnicy, s. 219). Niej

wspomniemy o domaganiach si Litwy o zwrot Ratna, zaczynajcych si od r. 1446.

O Lubomlu por. np. Prochaska: Materyaiy archiwalne, nr. 137 (1444), 150; tame,
nr. 203, wzmianka w akcie z 1485 r. wiadczca o przynalenoci do ziemi chemskiej

powiatu wietliskiego.

*) Arch. Sang. I nr. 39.
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Wtedy wystawienie tego pisma miao, jak zobaczymy, inny waci-
wie cel, czcy si ze zmian sytuacyi na Woyniu w r. 1442.

Z drugiej jednak strony nie wikszy poytek przynioso Rytwia-
skiemu nadanie Koszerska, które pozostao równie tylko na papie-

rze; uchwali je w dalekiej Budzie król z panami koronnymi, uwa-

ajc si w teoryi, jak o tem i póz'niej jeszcze si przekonamy, za

wadc (wówczas nawet bezporedniego) caego Woynia, a to

z dwóch powodów: po pierwsze poniewa wedug poprzednich aktów

unii Woy przez mier Zygmunta Kiejstutowicza sam przez si przy-

pad Koronie, a po drugie poniewa nieuznawano Kazimierza jako

w. ksicia litewskiego, lecz tylko jako namiestnika Wadysawo-
wego na Litwie (bez Woynia). W rzeczywistoci niema najmniej-

szego ladu, aby Dersaw. którego w r. 1442 spotkamy jako tenu-

taryusza samej tylko ziemi chemskiej, wszed w posiadanie Ko-

szerska; przeciwnie, ród Sanguszków i), którego nawet jedna ga-

' przybraa nazw kniaziów Koszerskich, zachowuje nadal ca
t wo a take i Woy.

Zaburzenia na granicy Rusi koronnej i Woynia po mierci

Zygmunta zakoczyy si wic wedug wszelkich danych na utrzy-

maniu status quo. Po mao skutecznej ofenzywie musiaa jednak

Litwa, taksamo jak Korona w Chemszczynie, pomyle o trwa-

em zabezpieczeniu choby samego Woynia. Zmuszay j do

tego niezmienione pretensye ze strony Polski, prawnie umotywo-

wane zobowizaniami poprzedniego w. ksicia i wieo zaakcento-

wane przez teoretyczne rozporzdzanie Koszerskiem, zmuszao prze-

dewszystkiem to, e tam na Rusi koronnej osiad i przygotowywa

si do nowego wystpienia stary Swidrygieo, niebezpieczny niejako

pretendent do wadzy nad ca Litw, lecz przez swych zwolenni-

ków w niektórych jej dzielnicach, z których zwaszcza Woy,
w razie akcyi z jego strony, atwo móg do niego odpa.

rodki zaradcze, jakich si wobec tego chwycili panowie

litewscy, na czele których stoj wówczas Dowgird, wojewoda wi-

leski, i Gasztod, wojewoda trocki, dostarczaj nam zarazem osta-

tecznego dowodu, e Woy nie odrazu w. r. 1440 zosta zajty

przez Swidrygie, lecz pocztkowo pozostawa pod rzdami Litwy

Kazimierzowskiej, i wskazuj nam zarazem, jak dugo trwaa ta,

nieznana dotd sytuacya. Przeprowadzano je bowiem w styczniu

1442 r., na jednym (bodaj czy nie pierwszym) z owych zjazdów

*) Por. Monogr. XX. Sanguszków I 1 12.

O. Halecki: Ostatnie lata widryglelly. 3
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kniaziów, panów i rycerzy -bojarów w. ksistwa litewskiego w sto-

ecznem Wilnie, zjazdów, które, rozwijajc w czasie rzdów mo-
nowadczych za maoletniego Kazimierza z przybocznej rady ho-

spodarskiej rzdzc instytucy rady ziemskiej, z przygodnych

obrad panów rady — licznie uczszczane »sojmy« w. ksistwa,

stay si zawizkiem sejmu litewskiego ^).

Po zjedzie wileskim z 1442 r. pozostay nam przedewszyst-

kiem trzy przywileje Kazimierza, z których dwa: nadania ziemskie

dla wojewody wileskiego Dowgirda ^) i dla ziemianina krzemie-

nieckiego pana Deniski Mukosiejewicza^) maj dat u stycznia

trzeci za: przywilej na prawo magdeburskie dla Krzemieca*),

wydany na relacy odbiorców dwóch pierwszych, Dowgirda i De-

niski, oraz starosty krzemienieckiego Jurszy, ma dat 14 stycznia.

Wszystkie trzy dotycz Woynia.

Dziaalno zjazdu wileskiego wzgldem ziemi woyskiej
nie koczya si jednak na tych trzech przywilejach. Do wykrycia

dalszych jej ladów suy nam drugi z nich, nadanie dla Deniski.

*) W osobnej pracy pragniemy przedstawi szczegóJowo teorye nasz^ o genezie

sejmu litewskiego, opart o nowe, po czci niedrukowane materyaly; tutaj, dla uza-

sadnienia wyrae, ulytych w tekcie, wskazujemy tylko nastpujce wzmianki ró-

dowe: l) »kniaata, ritjeri (= aciskie »milites< !) i panowie i wsi rada nasza<,

jako wiadkowie cytowanego niej nadania dla Deniski Mukosiejewicza r. 1442;

2) poselstwa do Zakonu, które wysyaj z Wilna 28 YI 1452 i 28 V 1455 (oryg.

w Ordensbriefarchiy pod datami) najwysi dygnitarze litewscy imiennie wyliczeni oraz

»ceterique spirituales et seculares praelati ac barones, milites, nobiles, proceres et

boyari Ducatus magni Lithwaniae, Samayttiae necnon terrarum Russiae in hac Wil-

nensi dieta constituti« i (w drugim wypadku) »ceterique domini, praelati et officiales

necnon barones et milites totaue communitas consilii terrae Ducatus magni Lithwa-

niaec; 3) dwukrotne wyraenie »u Wilni o sojmie«, uyte przy nadaniach z 19 I 144&

i 2 XI 1449, zapisanych w (najstarszej) III ksidze Metryki lit. (Russkaja istoricz.

bibl. t. XXVII s. 91, 100); 4) dok. z 23 IV 1452 >in conventione generali« wyd.

u X. Kurczewskiego: Koció zamkowy II 46.

2) Orygina pap. w archiwum niewieskiem , dzia I nr. 889, którego niestety

w czasie moich bada w tem archiwum nie dao si odszuka; na szczcie w dokadnem

repertoryum tego dziau podano regest z dat i wymienieniem nadanych wsi,

') Krupowicz : Zbiór dyplomatów, nr. 19.

*) Kopia z oryginau archiwum koronnego w Tekach Naruszewicza t. 17, nr.

124; wzmianka u Czackiego (O prawach, I 259) i Daniowicza (Skarbiec, nr. 1783),.

gdzie jednak przez fataln pomyk, przejt z dawnych inwentarzy archiwum kor.

(por. np. Ms. Czartor. 2175 s. 489), jako wystawca figuruje Wadysaw Warneczyk;

zdoao to tak dalece wprowadzi w bd historyków, e dowodzono nawet na tej

podstawie, jakoby Krzemieniec nalea wówczas do Korony (Lubawskij : Sejm, s. 106).
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Odnajdujemy je bowiem w formie krótkiej, niedatowanej zapiski,

z dodatkiem: »Na to jemu i priwilje* wskazujcym wyraz'nie znany

nam dokument, w pierwszej czs'ci trzeciej, najstarszej ksigi me-

tryki litewskiej i), w owym nieocenionym spisie nada ziemskich

Kazimierza Jagielloczyka, gównie z pierwszej czs'ci jego pano-

wania. Jak wiadomo '^), skada si ten wykaz, przeszo tysic zapi-

sek a jeszcze wicej poszczególnych nada obejmujcy, z kró-

ciutkich notatek czyli regestów, wyjtkowo tylko zaopatrzonych

w daty, które spisano bez jakiegokolwiek chronologicznego lub

topograficznego porzdku a które widocznie, nim je wreszcie w tak

chaotyczny sposób w jednej ksidze zczono, byy zanotowane

na lunych kartkach czy arkuszach, przechowywanych w kancela-

ryi wielkoksicej. Trudn oryentacy ws'ród tych niezliczonych

a niezmiernie ciekawych zapisek uatwia jednak do pewnego sto-

pnia czste wymienienie tych panów, w których obecnos'ci lub na

których wniosek ^) dane nadanie przyszo do skutku, przedewszyst-

*) Te cz trzeciej ksigi zapisów Metryki litewskiej ogosi Downar-Zapolskij

w Dokumientacli Mosk. archiwa minist. justicii t. I s. i— Ó2, caia za trzecia ksiga

wesza nastpnie w skad pierwszego tomu kompletnego wydawnictwa Metryki lit. w
>Russkaja istoricz. bibliotieka« t. XXVII (wyd. appo). Zapiski ksigi nada Kazi-

mierza naley odnie mniejwiecej do lat 1440— 1475, przewanie do pierwszej po-

owy tego okresu; w dalszych czciach III ksigi znajduj sie dokumenty a po

r. 1498, caa za ksiga zachowaa si tylko w kopii z 1597 r. W archiwum XX,

Czartoryskich odszukaem (Ms. 2329) kopie teje ksigi znacznie dawTiiejsz z bra-

kiem tylko kilku ostatnich kartek, oparta niewtpliwie o ten sam zaginiony pierwo-

wzór, lecz
,
jak okazao drobiazgowe porównanie , niestety gorsz , mniej dokadn

od przechowanej w Moskwie i drukiem ogoszonej. Regesty nada Kazimierzowych

cytuj wedug dawniejszego wydania Downar-Zapolskiego, gdy tam dziki numero-

waniu zapisek na kadej stronie pomieszczonych atwiej odnale poszczególne regesty.

Uwaam t III ksig za najdawniejsz, chocia w I-szej, z któr Il-ga jest identyczna,

znajduj si regesty niektórych dokumentów nawet z XIV w. (przewanie jednak

z XVI), poniewa ksiga ta nie jest w penem znaczeniu ksig kancelaryjn, lecz

raczej tylko szczegóowym inwentarzem lunych dokumentów, przechowywanych swego

czasit przy ksigach metryki litewskiej.

^) Por. wstp do wydania Downar-Zapolskiego; nadto oparlimy te uwagi

ogólne take na wasnem przestudyowaniu wszystkich tych zapisek.

3) Tak tómacz nazwiska tych panów, jeli nie maj wprost charakteru wiad-

ków, z tego powodu, e czasem je poprzedza sowo >prosili«; nie oznaczaj one wic
»relacyi« tych panów w tem znaczeniu, jakie, wedug St. Ktrzyskiego (Przegld

histor. XVIII 169, 171), miaa formua »ad relacionem« w wspóczesnej kancelaryi

polskiej ; zgodnie jednak z jego uwagami o tej formuce przyj naley i tutaj, ze

odnone dokumenty zostay uchwalone na radzie, te za, gdzie dopisano >sam wielikij

3*
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kiem za to, e nieraz spotykamy cae grupy, obejmujce najwi-

doczniej takie nadania, streszczenia takich przywilejów, które wy-

dano równoczes'nie, przy tej samej sposobnoci i przewanie take

dla tej samej ziemi i które zapewne ju wspóczenie zczono
w kancelaryi przez zanotowanie na tym samym arkuszu. Takie

grupy s najczstsze wród zapisek, pochodzcych z pierwszych

lat rzdów Kazimierza, kiedy to panowie litewscy korzystali z mo-
docianego wieku w. ksicia a swojego wielkiego na wpywu, aby

wyprasza u niego dla siebie i swych protegowanych nadania

ziemskie tak hojne i czste, jak nigdy przedtem a rzadko kiedy

potem na Litwie. Otó wspomniany regest nadania dla Deniski

znajduje si wanie w rodku jednej takiej bardzo licznej grupy

zapisek, obejmujcej, z dwoma tylko wyjtkami na pocztkuj),

same nadania w ziemi woyskiej, a to we wszystkich jej trzech po-

wiatach: wodzimierskim, uckim i krzemienieckim, w liczbie przeszo

trzydziestu-). Z zapisek tych daty nie ma adna, lecz dla tej, która

dotyczy Deniski, podaje nam j oczywicie powoany w niej samej

przywilej oryginalny, wydany dla obdarowanego, a wobec powy-
szych ogólnych spostrzee o grupach nada w tej ksidze me-

tryki i wobec tego, e, jak widzielimy, napewno równoczenie na

zjedzie wileskim W3'dano i inne nadania dla Woynia ^), nasuwa

si prz3''puszczenie , e ca t grup nada woyskich do tej sa-

mej okolicznoci i tego samego czasu odnie naley.

Zgadzaj si zupenie z tym wnioskiem nazwiska poszcze-

gólnych panów rady, oraz pisarzy, wymienionych w niektó-

rych zapiskach, a co" do znacznej przynajmniej czci ich mamy
dalsze wskazówki, zamieniajce przypuszczenie nasze w niezaprze-

czaln pewno. I tak n. p. wiemy ze wspomnianych datowanych

przywilejów dla Dowgirda i dla miasta Krzemieca, przechowa-

nych nam w caoci, e obecnymi byli na zjedzie i waniejsz

knia (= >dominus rex per se« w kancelaryi polskiej) zostay wydane przez wadc
motu proprio, bez udziau lub nawet obecnoci którego z panów rady. Zbyt miaa
jest hipoteza Wladimirskiego-Budanowa (Oczerki I 18/9), powtórzona przez J. Mali-

nowskiego (Rada w. kniaiestwa lit., II/i s. 107), jakoby tylko te ostatnie byy na-

daniami samego wielkiego ksicia, tamte za wprost nadaniami wymienionych panów.

For. tci uwagi Leontowicia w urn. minist. nar. prosw. 1909, z. 2, s. 26S.

') Dok. I 54", 12. 2j Dok. I 54»— 56'.

^1 Wspomniane nadania dla Dowgirda i dla wójta krzemienieckiego nie s§

wogóle w metryce litewskiej zanotowane.
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na nim rol odgrywali wojewoda wileski Dowgird, zmary nie-

dugo potem i zastpiony na tej godnoci przez wojewod tro-

ckiego Gasztoda^), i starosta krzemieniecki Jursza. Otó was'nie oni

obaj wystpuj jako s'wiadkowie na dwóch nadaniach, zapisanych

w naszej grupie 2), w czci jej poprzedzajcej nadanie dla Deniski,

a w tej samej jej czci spotykamy te nadanie dla Gasztolda,

noszcego jeszcze tytu wojewody trockiego ^). Niemniej widoczn3'm

jest zwizek nadania dla Deniski z nadaniami zapisanemi po niem

w teje samej grupie, które to dalsze regesty wspólny tytu >U Kre-

mienci i w ucku i w Woodimieri* czy wyraz'nie w jedn ca-

o^), ugrupowan wedug powiatów. Zapiska o obdarowaniu De-

niski koczy si bowiem, po wspomnianem ju odwoaniu si do

samego przywileju, sowami: »Pan Dowgird i wsi panowie* fodpo-

wiadajcemi sowom: »kniaata, ritjeri i panowie i wsi rada na-

sza* na dokumencie oryginalnym); te same za sowa, poprze-

dzone analogicznem odwoaniem si do (nieznanego nam niestety)

osobnego przywileju, czytamy na kocu pierwszej zaraz z owych

dalszych zapisek 5), dotyczcej równie nadania w powiecie krzemie-

nieckim i to równie, jak niej wykaemy, na rzecz jednego z Muko-

siejewjczów ^); co wicej, wzmianka: *to zapsano na priwili« pow-

tarza si jeszcze w drugiej z tych zapisek '), wymieniajcej nadto

tego samego pisarza przywileju, ohwina, i mówicej znowu o wsiach

krzemienieckich. Wobec tych wszystkich zgodnych wskazówek

mamy wszelkie prawo uwaa t grup nada woyskich za spis —
a to nawet jeszcze nie zupeny — nada ziemskich w tej ziemi,

wystawionych na zjedzie wileskim w styczniu 1442 roku; mo-

') Poinoje sobr. XVII 542; Arch. Sang. I nr. 39 (23 III 1443 wojewoda

wileskim ju jest Gasztod).

2) Dok. I 552.3- 3, Dok. I 555.

*} Dok. I 558 — 561. Wtpliwo mogaby zachodzi tylko co do ostatniej

z tych zapisek, dotyczcej nadania wsi >aniewco« Paszkowi Jeowickiemu, które to

nadanie (anowce w pow. krzemienieckim) nast§piJo podobno w r. I444 (monografia

Jelowickich w ZJotej ksidze XV 217, gdzie zacytow. ogólnikowo materyaly Z. L.

Radzimiskiego); jednak i w takim razie nie byaby wykluczon moiliwo potwier-

dzenia w r. 1444 nadania wczeniejszego (por. n. p. Dok. I 54^^ a 53'*)> tembar-

dziej £e ten sam Paszko Jeowicki otrzyma takie drugie nadanie od Kazimierza —
zdaje sie — w innym czasie (Dok. I 48").

5) Dok. I 55«.

6) Take pierwsza zapiska caej grupy (Dok. I 54^) — to nadanie dla je-

dnego z Mukosiejów.

') Dok. I 5510.
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emy to za uczyni tem bardziej, e take przy badaniu mate-

ryau z lat nastpnych spotkamy kilkakrotnie w tej samej ksidze

metryki podobne grupy nada w tych stronach, przy których

w kilku wypadkach daty, podane wyjtkowo w metryce, nie pozasta-

wiaj adnej vvtpliwos'ci co do ich jednolitos'ci t. j. równoczesnoci

objtych niemi zapisek. To te przystpujemy obecnie do rozwa-

enia owych nada 1442 r. jako caos'ci, do oceny ich znaczenia.

Nie moe ulega wtpliwoci, e gównym a wspólnym ich

celem byo ugruntowanie i zabezpieczenie rzdów litewskich w dziel-

nicy woyskiej. Cel ten osignito lub starano si osign po-

dwójnym sposobem: przez zatwierdzenie ziemianom, przychylnym

dla tych rzdów, ich dóbr ojczystych i nadanie im nowych,

a z drugiej strony przez odebranie dóbr ziemskich od przedsta-

wicieli przeciwnego stronnictwa, zwaszcza zdecydowanych zwolen-

ników Swidrygiey, i oddanie ich stronnikom wasnym, ziemianom

miejscowym bardziej ulegym albo te wprost panom z rdzennej

Litwy, którzy wówczas po raz pierwszy otrzymali na Woyniu
znaczniejsze posiadoci.

Pierwszy z tych rodków, niewtpliwie bezpieczniejszy, mona
byo zastosowa przedewszystkiem w powiecie krzemienieckim.

Widzielimy ju, e nie zawahali si przed podró do dalekiego

Wilna starosta tamtejszy Jursza i przedstawiciel najmoniejszej

w tym powiecie rodziny ziemiaskiej Denisko Mukosiejewicz. Byo
to tem cenniejszem i znamienniejszem , e Jursza Iwanowicz, po-

przednio starosta ucki, potem starosta brjaski, a bardzo niedawno

jeszcze (1436/8 r.) wojewoda kijowski z ramienia Swidrygiey,

nalea w poprzedniem dziesicioleciu do najgorliwszych stronni-

ków tego ksicia i najdzielniejszych bojowników za jego spraw ^j,

e taksamo te ród Mukosiejewiczów walczy w owym poprzednim

okresie w obozie Swidrygiey, otrzymywa od niego nadania i mia
swych przedstawicieli w jego radzie-). Mimo to teraz, po przeo-

1) Por. A. Lewicki: Powstanie, s. 97 nn, 274/8; Cod. epist. I/l nr. 73;

Martyn - Durand : Yeteram scriptorum ampliss. collectio, Parisiis 1733, VIII 57Ó;

jako wiadek wystpuje na dokumentach widrygieJJy 1434— 1438 (dodatek I nr. 3,

6, 10, II, 13).

2) Por. A. Lewicki, o. c, s. 126. Dodatek I (niniejszej pracy), nr. 6; obda-

rowany w tym przywileju Iwan Mukosiejewicz wiadkuje na dokumencie Swidrygiey

z r. 1438 (dod. I nr. 13), sam za Denisko na dokumentach z lat 143^7 (nr- 4i

6, 8). W r. 1445 widrygiello wspomina w jednym ze swoich dokumentów (dod. I
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mie lat 1438 do 1440, i jeden i drudzy odstpili od niego w zu-

penoci: ani razu ju, nawet gdy Swidrygieo pogodzi si na-

stpnie z Kazimierzem, nie widzimy ich w jego otoczeniu, gdy prze-

ciwnie przynajmniej Jursz bardzo czsto spotykamy przy boku Ja-

gielloczyka ^). Nie mina ich te nagroda za skuteczne poparcie

rzdów litewskich w Krzemieniecczynie. Jursza otrzyma od w. ksi-

cia dwa nadania ziemskie ^), z których przynajmniej jedno, pod-

pisane przez Dowgirda, najpewniej do zjazdu wileskiego 1442 r.

odnie naley; by te bardzo moe, e urzd starosty krze-

mienieckiego Jursza, którego kilka lat póz'niej przeniesiono na

jeszcze waniejsze starostwo bracawskie, otrzyma wanie wówczas

z ramienia Kazimierza. Szczególnie hojnie zosta jednak obdaro-

wany gniazdowy w ziemi krzemienieckiej ród Mukosiejewiczów.

Wspominane ju tylekro nadanie dla Deniski obejmuje przecie

wsi 19, pi dalszych, równie w powiecie krzemienieckim pooo-
nych, otrzyma dzielny rycerz Piotr Mukosiejewicz ^), jedn wreszcie

Hrynko Mukosiej ^). Cho w niektórych wypadkach nadanie byo
waciwie tylko zatwierdzeniem pewnej wsi w posiadaniu rodziny,

do której naleaa ju poprzednio^), cao tych nada miaa zna-

czenie tern wiksze, e cz objtych niemi dóbr grupuje si na

zachodnich i poudniowych rubieach powiatu ^), stanowic jak

nr. 18), £e stawiszcze, które niegdy nada Denisce (Danku) Mukosiej ewiczowi »potom«

nada p. Muszacie.

1) Dok. I 1012, IÓ6, 4312, 517, 552.

*) Dok. I 9*8, 221" (Dowgird); z tych nada pierwsze (»ludi danniki Leszczanki«)

trudno oznaczy topograficznie, drugie byo w ziemi mcisawskiej ; by moe, e Jursza

sam nie by Woynianinem z rodu, lecz z tamtych stron pochodzi i dopiero za Wi-

toda przyszed na Woy (zrazu jako starosta ucki).

8) Dok. I 559. W nadaniu tem, nastepuj^cem bezporednio po regecie przy-

wileju dla Deniski Mukosiej ewicza, czytamy tylko »U Kremienci Pitru, boiu rytieriu,

sieo Bieoka«... etc. Zagadkowy tytu »boij rytier« (tómaczenie aciskiego »miles«,

taksamo jak »rytieric jako wiadkowie przywileju dla Deniski, na wzór niemieckiego

»Ritter< lub polskiego »rycerz«) mona zrozumie tylko przez identyfikacye tego

Piotra z Piotrem Mukosiej ewiczem, który wedug Okolskiego (Orbis polonus III 308,

ustp o Mukosiejach zawiera duo szczegóów konkretnych , dajcych sie po czci
sprawdzi ródowo a wiadczcych, ie autor musia by dobrze poinformowanym o ich

genealogii) wystpuje w owych czasach jako »miles aaratus«.

4) Dok. I 549.

5) Tak n. p. Rydoml. objty nadaniem dla Deniski, otrzyma ju w r. 1437

od Swidrygiey Iwan Mukosiejewicz (Dod. I nr. 6).

^) Wedug dokumentu z r. 1475 dobra Zbaraskich sigay »do samoj hranicy

oleskojc (Arch. Sang. I nr. 75).
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gdyby stra graniczn od strony Rusi czerwonej i koronnego Po-

dola i otaczajc zarazem pooone w tej samej okolicy dobra

kniaziów Niewizkich. Co wicej, mamy wyrany dowód na to, e
chodzio przy tem m. i. take o akcy wymierzon przeciwko temu

najpotniejszemu rodowi ksicemu ziemi krzemienieckiej, który

podczas walk polsko-litewskich o Woy ju raz, w r, 1434, prze-

rzuci si na stron Korony ^) a którego jedna ga osiada ju
wówczas na stae na Rusi koronnej, w ziemi przemyskiej ^). Gó-
wn bowiem siedzib Niewizkich w tych stronach , warowny
Zbara , chwilowo im odebrano i zamek ten , który Korona

przy hodzie kn. Fedka w r. 1434 jemu i jego potomkom zabez-

pieczya jako ojcowizn, zosta objty owem nadaniem 19 wsi

krzemienieckich dla Deniski z tem tylko zastrzeeniem, e dosta

go tylko »do ywota*, podczas gdy inne posiadoci mia nadane

na wieczno, dziedzicznie 2).

W zwizku z tem nasuwa si spostrzeenie, e wród od-

biorców owych licznych nada we wszystkich trzech powiatach

woyskich, jakie uchwalono na owym zjedzie wileskim 1442 r.,

nie spotykamy ani jednego kniazia. Sanguszków zdawaa si trwale

zespala z rzdami litewskimi na Woyniu sprawa ratneska. innym

za rodzinom ksicym nie mylano wcale powierza wikszych

obszarów, pamitajc dobrze, jak znaczna cz kniaziów litewsko-

1) Krupowicz: Zbiór dyplomatów nr. i6, 17.

2) Wolff: Kniaziowie, s. 27Ó, 404 (Frzedzielniccy).

^) Kjupowiez, nr. 19. Regest tego przywileju w Metryce lit. (Dok. I 55^),

wpisany tam niewtpliwie znacznie póniej, gdy Zbara ju powróci do Niewizkich

(pierwsza wzmianka r. 1463, por. Woff, o. c, s. 276), uwzgldnia tylko nadanie

owych 19 wsi na wieczno a doywotnie nadanie Zbaraa zupenie opuszcza. Nada-

nie Zbaraa Deniskowi zostao ju omówione wielokrotnie w literaturze historycznej

i heraldycznej ze wzgldu na pochodzenie ks. Zbaraskich i ich latoroli; w ostatnich

czasach znowu zwrócia na nie uwag polemika midzy ks. Józefem Puzyn i Z. L.

Radzimiskim (w Miesiczniku herald., por. zwaszcza r. 191 1, s. 4Ó, 150) w sprawie

identycznoci ks. Fedka Niewizkiego z Fedkiem Korybutowiczem. Nie wchodzc tutaj

w ten spór naukowy, zaznaczamy tylko, e nasze owietlenie tego nadania obala na-

stpujce twierdzenia naszych genealogów: l) e musiao ono nastpi po mierci

Fedka, 2) e widocznie take Fedkowi, gdy Koronie hod skada , zatwierdzono Zba-

ra tylko doywotnio, 3) e oddano go Denisce na danie widrygiey, do którego

rady (lecz tylko do r. 1438!) naleeli Mukosiejewicze. Nadania woyskie ze strony

Korony i ze strony Litwy nieraz mogy i musiay by sprzeczne: Fedkowi król

w r. 1434 zatwierdzi Zbara niewtpliwie jako ojcowizn na wieczno, a oddanie

go Denisce przez Litw samo przez si nie dowodzi jeszcze , e Fedko ju nie y.
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ruskich naleaa w latach poprzednich do najgorliwszych zwolen-

ników Swidrygiey. Co wicej, ws'ród nazwisk obdarowanych brak

take nieksicych moniejszych i bardziej znanych rodów wo-

yskich, z wyjtkiem chyba Bohowityna, który trzy wsie otrzy-

ma i); przewaaj stanowczo, zwaszcza w powiatach wodzimierskim

i uckim, ziemianie zupenie nieznani skdind, kilkakrotnie za
przeplataj ich szereg nazwiska monowadców — lecz nie wo-

yskich, tylko litewskich. Widocznie panowie litewscy, wówczas

zebrani w Wilnie, jak przedewszystkiem sam Dowgird, wojewoda

trocki Jan Gasztod, marszaek ziemski Pietrasz ^lontygirdowicz,

starosta brzeski Xac, tak wpywowy nastpnie przy boku Kazimie-

rza Andrzej Sakowicz ^j i inni. nie chcieli popiera w dziel-

nicy woyskiej tamtejszego monowadztwa gniazdowego, prze-

wanie przychylnego Swidr3'gielle, mogcego rywalizowa z nimi

i strzedz interesów partykularnych swej ziemi. Przeciwnie, pragnli

oprze rzdy litewskie na sympatyi takich ziemian, którzyby

im dopiero zawdziczali wiksze dubra i moniejsze stanowisko,

przedewszystkiem za chcieli cho niektóre woci woyskie uzy-

ska sami dla siebie, osigajc przez to równoczenie korzyci

prywatne i silny czynnik zespolenia Woynia z waciw Litw.

I tak Dowgird, stojcy wanie u steru wadzy, we wspomnianym

ju przywileju otrzyma we woci uckiej Pieczychwosty, Michlin,

Podberezie i Skrykoowy (Skirgajowo }) ^), grup posiadoci nie-

daleko poudniowej granicy, jak gdyby strzecych drogi z Rusi

czerwonej do ucka , Gasztodowi , mowi przyszoci
,
przypada

Poonna z ca woci pod samym stoecznym grodem uckim ^),

panu Dorgiowi z rodu Ocikowego — Satyjew ^) na drodze z ucka

') Dok. I 54'^'^*; w r. 1 43 1 Bohowityn naleiy do panów woyskich, rcz-

cych za winiów z obozu Swidrygiey (Cod. ep. I/l nr. 73).

-) Tych wanie panów nazwiska s wymienione w Metryce lit. przy nadaniach

woyskich omawianej grupy.

^) Arch. Niewieskie I nr. 889; po Dowgirdzie wsie te. oprócz Michlina, prze-

szy na innego osiadego na Woyniu pana litewskiego, Juszka Dowgiaowicza ^Dok. I

49'*^, gdzie nie Skrykoowy, lecz Skirgajowo) z rodu Wolimuntowiczów (W. Semko-

wicz w Mie. herald. 1914 s. 15).

*) Dok. I 55*; spotykamy te wie nastpnie w reku synowej Jana Gasztolda,

pani Marcinowej Gasztodowej (por. róda dziejowe VI 61, Ó7, Russk. istoricz. bibl.

XX s. 5Ó4).

') Dok. I 55'; por. o tej rodzinie u Bonieckiego: Herbarz IV 384 (Dorgiewicze).
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do Ostroga, Jackowi Niemirowiczowi — trzy wsie w powiecie wo-
dzimierskim i pod Peremilem ^) itd.

Te ostatnie zwaszcza nadania dla panów zupenie Woyniowi

obcych nie mogy nie wzbudzi odruciu niezadowolenia w owej

epoce tak bujnie rozwinitego partykularyzmu dzielnicowego. Co

gorsza, niejedn z tych wsi, któr teraz nadano wielmoom z gbi
Litwy lub ich miejscowym protegowanym, trzeba byo poprzednio

odebra dotychczasowym posiadaczom , o czem wiadcz czste

wzmianki, e dana wie naleaa przedtem do kogo innego. W wielu

wypadkach nazwiska tych poprzedników nic nam nie mówi, jak

n. p. Okuna, którego ojcowizn bya Poonna nadana Gasztodowi,

czasem te zapewne mona byo rozporzdza wsi wskutek mierci

bezpotomnej posiadacza, kilkakrotnie jednak mona wykaza dowo-

dnie, e przy rozdawnictwie odebranych dóbr systematycznie usu-

wano zwolenników widrygiey. Tak n. p. Michlin, nadany Dowgir-

dowi, otrzyma w r. 1433 od widrygiey ziemianin woyski Andrzej

Wootowicz*'^), do którego ta posiado znowu wrócia, gdy ten ksi
uckiem zawadn^); dwie z rozdanych wsi posiada przedtem

»Piatkowskij« *), oczywicie ów szlachcic chemski Aleksander

Pitkowski, wspórodowiec monych Korczaków woyskich, któ-

rego poznalimy jako starost Swidrygieowego w Gródku w la-

tach nastpnych; inn znowu dziery poprzednio, z nadania wi-
drygiey w r. 1436, Pietraszko Mylski, który potem za rzdów

jego na Woyniu zosta marszakiem ziemskim ^) i pewno j od-

zyska. Taki pocztek rzdów litewskich nie rokowa nic dobrego

Woynianom a dla samej Litwy nie by szczhwym: w cikim
okresie, jaki przechodzio w. ksistwo na wstpie panowania Kazi-

mierzowego, zmuszajcym do nadzwyczaj ogldnego postpowania

1) Dok. I 55"; Niemira Riazanowicz, Wolynianin, o którego rodzie obszernie

pomówimy, mia tylko jednego syna Jakóba Wojn, std zaliczamy tego Jacka N,

do rozgazionego rodu litewskiego Niemirowiczów. Zreszt Riazanowicze stali na czele

stronnictwa Swidrygieowego.

2) Dodatek I nr. I
;
por. te w dod. II.

*) Por. zatwierdzenie Kazimierza w r. 1452 (Dok. I 49").

*) Dok. I 54IO. 14.

5) Naleiy zestawi Dok. I 54^5 z przywilejem widrygiey w dod. I nr. 4;

por. te w dod. II pod Kierdejewiczami. Zdaje si nadto, cho w tym wypadku

stylizacya zapiski (Dok. I 54*) nie jest tak jasna, e wsie nadane wówczas >Sczku

uczaninu* naleay przedtem do niejakiego Bielika, niewtpliwie tego samego, któ-

rego lir. 1443 (dod. I nr. 20) widzimy przy boku widrygiey.
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wobec dzielnic opornych jak n. p. mudzi lub Kijowszczyzny, taka

energiczna taktyka wobec dalekiego, lunie z Litw zespolonego

Woynia nie bya na czasie. Okazao si, e atwiej byo wysta-

wia w Wilnie przywileje na wsie tamtejsze, anieli przeszkodzi

zajciu ziemi woyskiej przez tego, który od dawna czeka tylko

na odpowiedni sposobno: tj. przez Swidrygie.

Jeszcze w poowie stycznia 1442 r. panowie litewscy swo-

bodnie rozporzdzali wos'ciami wszystkich trzech powiatów wo-

yskich z wyranym zamiarem zabezpieczenia ich sobie od strony

Rusi koronnej, a ju 26 kwietnia tego roku wiedziano nawet na

Wgrzech, e >castrum Luczko cum tota sua terra* byo w mocy
widrygiey i zastanawiano si w Budzie, w otoczeniu króla, co

wobec tego miano uczyni, aby przy tej sposobnoci Woy Ko-

ronie zapewni ^). W ten sposób chwil, kiedy Swidrygieo sta

si panem ucka, mona oznaczy dosy dokadnie na pierwsze

miesice, prawdopodobnie luty lub marzec, 1442 r.

Oczywicie wynik ten, odbiegajcy od dotychczasowego po-

gldu na t spraw, jest sprzeczny z przedstawieniem jej przez

Dugosza 2), wedug którego, jak ju napomknlimy, Swidrygieo

zaj uck, oddany rok przedtem Zygmuntowi 2), odrazu w czasie

zamieszania ogólnego na Litwie po zamordowaniu tego ksicia

w marcu 1440 r. i tam ze swoimi stronnikami litewskimi i ruskimi

mier swego wroga radonie obchodzi. Rcz jasna, e wobec

przedstawionych wyej faktów umieszczenie tego wypadku pod

rokiem 1440 uzna musimy za mylne, mona je jednak wytóma-

czy tem, e Dugosz, chcc przedstawi w jednym cigu skutki

katastrofy 1440 r. dla Litwy, tj. odpadnicie od panów litewskich

caego szeregu dzielnic w. ksistwa, pomieci w jednym ustpie,

bez dokadniejszego uwzgldnienia chronologii, wszystkie szczegóy

1) Ms. ordyn. Zamoyskich 1603 t. II s. 735, III s. 33/4, IV s. 705. Fakt,

e projekt tutaj wyraony, mianow. odebranie ucka od widrygiey i wyna-

grodzenie go w ziemiach koronnych (co omówimy w nastpnym rozdziale), nagle

w r. 1442 pojawia sie w otoczeniu króla na wyprawie wgierskiej, da sie jedynie

wytlómaczy tem, ie wanie wówczas nadesza wie o opanowaniu go przez stryja

królewskiego; gdyby to si byo stao ju w r. 1440, geneza projektu o dwa lata

póniejszego pozostaaby cakiem niejasn.

*) Historia IV 621.

8) Uwaga ta Dugosza dowodzi , e chronologia jego w tym ustpie nie jest

dokadn; sam bowiem oddanie ucka Zygmuntowi umieci pod r. 1438 (s. óoi),

a wic nie rok, lecz dwa lata przedtem.
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tego rodzaju, a wic póniejsz nieco utrat ucka taksamo jak

przejcie mudzi do obozu Michaa Zygmuntowicza i zajcie Pod-

lasia przez Bolesawa mazowieckiego. Owa za data 1442, jako

rok zajcia ucka przez Swidrygie, gdyby jeszcze potrzebowaa

potwierdzenia w ródaci historyograficznych , znajduje je. na co

równie dotd nie zwrócono uwagi , w t. zw. kronice Bychowca.

która mimo wielu baamuctw i chaotycznoci swego przedstawie-

nia, cay szereg dat rocznych z tego czasu podaje cakiem trafnie.

Opowiada ona bowiem w ustpie o rzdach Kazimierza przed

wstpieniem jego po siedmiu latach na tron polski, e »na drugi

hod< wróci Swidrygieo z Wooszczyzny, gdzie siedem lat pas

owce, i otrzyma od w. ksicia do ywota uck z ziemi woysk ^).

Pomijajc tendencyjny szczegó, e Swidrygieo dosta t dzielnic

od Kazimierza, askawie przeze przyjty, zastanówmy si nad sam
dat. Otó jakkolwiek bdziemy interpretowali wyraenie »na drugi

hod«: czy jako drugi rok panowania Kazimierza czy te jako rok

nastpny po wypadku opowiedzianym bezporednio przedtem (od-

danie Kijowa Olelce Wodzimierzowiczowi^)), otrzymamy wanie
rok 1442 3), zgodny te z twierdzeniem latopisa, e na Wooszczynie

bawi siedem lat, gdy, jak wiemy, ucieczk jego w tamte strony

odnosi ta tradycya, aczkolwiek mylnie, do ucieczki jego >po po-

race Pobojskoj*, po klsce nad wit w r. 1435*).

Inny za to szczegó opowiadania Dugoszowego jest nie-

wtpliwie trafny, e mianowicie Swidrygieo zaj uck »Ruthe-

nis, qui in eo erant et sibi mirabiliter afficiebantur, eius posses-

1) Polnoje sobr. XVII 543. Susznie zwróci ju uwag Hruszewskij (Istorija

VI 359/Ó0), ie niektóre cenne a wiarygodne szczegóy w tzw. kronice Bychowca

wskazuj na to, e musiaa powsta wanie w ssiedztwie Woynia; std i w na-

szym wypadku moga by dobrze poinformowan.

-) Nie jest wprawdzie znan dokadna data oddania Kijowa Olelce, ale daty

pierwszych dokumentów, które wystawia jako wadca Kijowa, wskazuj na pocztek

1441 r. (Wolff: Kniaziowie, s. 328).

') Ten te rok podaje, opierajc sie na latopisie lit. ruskim, Stryjkowski (Kro-

nika, ed. Malinowski 1846, s. 212), cho przedtem (s. 205) za Dugoszem to samo

zajcie ucka przez Swidrygie odniós do r. 1440, do czasu zaraz po mierci

Zygmunta.

*) L. c, s. 533. Ze bitw nad wit waciwie powinno si zgodnie z topo-

grafi i tradycya ludow nazywa bitw pod Pobójskiem , wykaza Al. Szarowski

w rectnzyi Powstania widryg. Lewickiego (>Czas« krak. z 23 IV 1893); std inter-

pretacya tej wzmianki latopisa iadnych wtpliwoci nasuwa nie moe.
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sionein sibi tradentibus<. Niedoszy pretendent do wadzy wielko-

ksicej, pan na Gródku i Szczercu z aski koronnej, nie mia
bowiem si odpowiednich, aby swój zamiar oderwania sobie od

w. ksistwa clio czci swych dawnych posiadoci przeprowadzi

na wasn rk, przez wypraw zdobywcz, przedsiwzit z wa-
snej inicyatywy, cho móg si .spodziewa conajmniej przychylnej

neutralnoci ze strony Polski i jej ziem ruskich. Za to, gdy na

Woyniu wzbudzio si niezadowolenie z rzdów litewskich, wyej
umotywowane, gdy jego dawni zwolennicy w tej ziemi, usuwani

w cie przez jej nowych panów, sami mu uck poddali, oczywi-

cie skorzysta z tego skwapliwie i przyj, co mu ofiarowano.

Inna jednak kwestya, czy osobicie od razu tam si uda. Ju uwa-

ano go za wadc ziemi uckiej w koach koronnych, ju, poko-

nawszy w sposób nieznany nam bliej stronnictwo litewskie, wi-

docznie sabe w dwóch zachodnich powiatach Woynia, starosto-

wie ucki i wodzimierski^) dzieryli dla niego, jako jego urzdnicy

swe grody, — a tymczasem samego Swidrygie, jak ju wspomnie-

limy, spotykamy jeszcze na schyku 1442 i na pocztku 1443 r. na

Rusi koronnej; w ucku za widzimy go po raz pierwszy 9 listopada

r. 1443, a mniejwicej w miesic póz'niej w niedalekiej Lubcz)"*),

posiadoci gorliwego jego stronnika ju z lat poprzednich, Hawrya
Szyy z rodu Kierdejów ^).

Zdaje si wic, e zadanie prz3'gotowania mu spokojnego

objcia nowej dzielnicy zostawi sdziwy Olgierdowicz swym tam-

tejszym przyjacielom, tembardziej e przecie wiee zobowizanie

i) O tern, e starosta ucki Iby nim zapewne juz wówczas gorliwy stronnik

Swidrygiely Niemira Riazanowicz) ju w poiowie 1442 r. nie by starosta Kazimierza,

lecz Swidrygiely, wiadczy dokument Kazimierza w sprawie Korca z 2^ IX 1442,

omówiony w nastpnym rozdziale. Co do starosty wodzimierskiego, to wedug nieo-

goszoneco dokumentu, oblatowanego w Metryce lit. (Perep. kor. VI f, 372; cytuje

go Wolff: Kniaziowie, s 14 przyp. 6, niestety nie moglimy sprowadzi jego odpisu

z Moskwy), by nim w r. 1442 Kostiuszko; e by nim z ramienia Swidrygiely,

wnosimy z tego, e i) by onaty z siostrzenic§ starosty uckiego Niemiry Fetyni.

która par lat póniej otrzymuje nadanie od tego ksicia (dod. I nr. 32), a 2} ow
nieznany dokument, na którym wystpuje, jest wedug wszelkiego prawdopodobie-

stwa przywilejem Swidrygiely, taksamo jak nadanie tego ksicia z r. 145 1, cytowane

przez WolfiFa (1. c. przyp. 7) z obiaty na tej samej stronie Metryki.

*) Dodatek I nr. 21, 22.

*) Por. wzmiank o tej wsi w dokumencie synowej tego Hawrya Szyy z r.

1487 (Arch. Sang. I nr. 1381 i ustp o nim w Dodatku II (pod Kierdejewiczami).
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tumackie zabraniao mu osobicie wystpi wrogo przeciwko kró-

lewiczowi Kazimierzowi. Ci za kniaziowie i panowie woyscy,

którzy si znaleli w jego otoczeniu, gdy 22 listopada 1442 i i stycz-

nia 1443 r. wystawia jeszcze przywileje na ziemi koronnej, — to jak

gdyby poselstwo, majce go zaprosi i zawie do ziemi, która mu
si poddaje, to niewtpliwie, przywódcy jego stronnictwa na Wo-
yniu. Pomijajc ziemian i urzdników gródeckich ^) oraz podkancle-

rzego Mikoaja Zorera, o którym nie wiadomo, czy by Woyniani-

nem, wystpuj na obu tych dokumentach -) w charakterze wiadków

ks. Iwan Czartoryski, ks. Micha Konstantynowicz Piski i Olszanicki,

i pan Pieszko, tytuujcy si ju marszakiem wielkiego kniazia, nadto

za w drugim z nich wspomniani s jako obecni, oprócz kasztelana

lwowskiego, dwaj jeszcze Woynianie: Kozaryn Riazanowicz i Bielik.

e na czele obecnych stronników Swidrygiey figuruje jego

wnuk strj^jeczny Iwan Czartoryski , to rzecz zupenie zrozumiaa.

Jego to przecie ród, ju przedtem ze Swidrygie zwizany, przo-

dowa, jak wskazalimy na samym pocztku, w interesie tego wa-

nie ksicia przy spisku przeciwko Zygmuntowi 3), sam za knia

Iwan, najbardziej skompromitowany przy morderstwie, ledwo wy-

ratowany przez panów ruskich z Korony z rki swych litewskich

wrogów, nie móg myle o tem, aby módz spokojnie osi w swoim

Czartorysku, póki Woyniem rzdzili Kazimierz i jego rada litewska.

Gdy jeden z jego braci, Aleksander, poszed po r. 1440 na dug
tuaczk do Moskwy, drugi za, Micha, schroni si, jak jeszcze

zobaczymy, na Wgry na dwór Warneczyka*), Iwan nie spo-

cz, a przychylny jego rodzinie ksi nie zapanowa jeeli nie

w Wilnie to przynajmniej w ucku.

I jeszcze jednego kniazia, równie Giedyminowicza 5), widzimy

od razu przy boku Swidrygiey, w stronnictwie przeciwnem anti-

1) Wako Dobrzaski (z Dobrzan kolo Gródka) czsto wystpuje w aktach

sdowych lwowskich 1442— 1448 (por. AGZ XIV indeks) ; o wojewodziec gródeckim

Bierdochowskim por, w dodatku II.

2) Dodatek I nr. 19, 20.

3) Por. wzmiank w memoryale Gasztolda z 1525 r. (Acta Tomiciana VII nr. 36),

na któr zwróci uwag Hruszewskij, o. c, IV^ 230 przyp. I.

*) WolfiF: Kniaziowie, s. 20, 22.

*) Por. o nim i jego pochodzeniu bystre spostrzeenia Wolffa, o. c, t. 13— 15.

Przyjt przez niego identyczno kn. Michaa Piskiego z Michaem Olszanickim

ostatecznie potwierdza fakt, e na pierwszym z omawianych dokumentów, dotd nie-

drukowanym, figuruje jako ksi sPinski de Olesnicze*
;

przypuszczenie za o jego
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kniaziowskim rzdom Litwy. Dla kniazia Michaa Konstantyno-

wicza nie brakowao powodów do popierania Swidrygiey. Syn

jednego z kniaziów piskich, wyzutego z swojej tamtejszej dziel-

nicy zapewne przez Zygmunta a osadzonego przez Swidrygie,

któremu ju suy w r. 143 1, na Buremlu w uckiej ziemi, mia
pewne zwizki z Rusi czerwon ju za czasów Jagiey ^), oeni
si z ziemiank halick i od dóbr, które wzi po niej, kniaziem

Olszanickim si przezwa. To wszystko musiao go skania do

denia, aby Woy przypad protektorowi jego rodziny— jak tylu

innych kniaziów, — popieranemu przez panów czerwonoruskich

synowi Olgierda.

Mniej wiemy o marszaku Pieszce i panu Bieliku. Dla pierw-

szego zacht do wiernej suby Swidrygielle by niewtpliwie

urzd marszaka, jaki otrzyma na tworzcym si dworze nowego

ksicia Woynia, któremu nadto zawdzicza nadanie dwóch wsi

uckich 2); drugi za nalea prawdopodobnie 3) do tych ziemian

woyskich , którzy wieo pod rzdami litewskimi , widocznie za

skonno ku Swidrygielle, dobra swe stracili.

Na szczególn uwag zasuguje za to pan Kozaryn jako przed-

stawiciel najmoniejszego na Woyniu rodu szlacheckiego Korcza-

ków *), a wród tego rodu znowu najmoniejszej rodziny Riazano-

wiczów, brat starosty uckiego Niemiry. Dobra woyskie rodu

Korczaków, który, jak niej zobaczymy, wówczas przewysza zna-

czeniem i potg bodaj czy nie wszystkie domy kniaziowskie Wo-
ynia, obejmoway bardzo znaczne obszary powiatów wodzimier-

skiego i uckiego , a to wanie w ich poaciach poudniowych,

przylegych Rusi koronnej. Std ogromne miao znaczenie dla

przynalenoci do rodu Giedymina potwierdza piecz ks. Aleksandra Nosa, pocho-

dzcego równiei z kniaziów Piskich (Wolff. s. 3Ó7), wykazujca Pogo (Notaty

herald. J. Zamoyskiego, nr. 548, oraz Ms. ordyn. Zamoyskich IÓ03 t. IV s. 697,

gdzie w streszczeniu tego dokumentu z Pogoni kn. Nos ma tytu sheres in Pinsko«).

') Oprócz powierzenia mu przez Jagie i Warneczyka opieki nad monaste-

rem uniejowskim (AGZ nr. 85, 87, XIV s. 287; por. Monogr. XX. Sanguszków I 49)

dowodzi tego zastawienie mu przez Jagie wsi w pow. drohobyckim (Ms. ordyn.

Zamoyskich 1603 t. III s. 283).

2) Por. potwierdzenie tego nadania w r. 1452 przez Kazimierza (Dok. I 49')

i odnony ustp w dod. II.

') Ob. wyej. str. 42 przyp. 5.

*) Przynaleno do tego rodu brata Kozarynowego Niemiry stwierdza Dugosz

(Historia V 103) ;
por. ustp o Riazanowiczach w dod. U.
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Swidrygiey, e najwybitniejsi jego przedstawiciele ^) stanli obecnie

po jego stronie, taksamo jak w poprzedniem dziesicioleciu, kiedy

to zwaszcza ten sam Kozaryn , wówczas marszaek ziemi uckiej,

i dzielny wojownik Niemira a do ostatecznego upadku go popierali.

Jeli dodamy tutaj poprzednie nasze spostrzeenia, e do

stronnictwa Swidrygiey naleeli wówczas take najznakomitsi

panowie z rodu Kierdejów, równie z nim zwizani wie trady-

cy poprzednich lat, jak Pietraszko aniewicz Mylski, pozba-

wiony jego nadania ziemskiego z 1436 r. przez panów litewskich,

i Hawryo Szyo, w którego gniedzie rodowem znalaz si nieba-

wem po przybyciu na Woy, wtedy skad tego stronnictwa, które

mu w r. 1442 uck poddao, przedstawi si nam cakiem wyranie.

Przynaleno do niego rodów Korczaków i Kierdejów miaa i t
wan stron, e, jak raz ju wskazalimy, byy to te zarazem

najmoniejsze rody Rusi koronnej. To te nie byo prostym przy-

padkiem, e przy wystawieniu owego ostatniego przywileju, jaki

Swidr>'gieo wyda w Gródku , by obecnym , oprócz wspomnia-

nych Woynianów, take najwyszy dostojestwem czonek czerwo-

noruski rodu Korczaków, znany nam ju kasztelan lwowski Sieko
z Siennowa, jak gdyby sankcyonujc w imieniu panów Rusi ko-

ronnej, sprzymierzonych ze Swidrygie ukadem tumackim. obj-

cie przeze rzdów na Woyniu, dokd w gronie swych tamtejszych

zwolenników niebawem si mia uda.

Ten ostatni jego przywilej czerwonoruski, z którego tyle

tutaj korzystamy 2), to zatwierdzenie i pomnoenie uposaenia

cerkwi gródeckiej i jej popa. Jeli si z tem zestawi zacytowany

wyej ustp Dugosza o tem, e stronnicy jego, którzy mu uck
poddali, to byli >Rutheni«, atwo mógby si nasun wniosek

o charakterze rusko -schizmatyckim tego ruchu, któremu zawdzi-

*) Lecz nie wszyscy bez wyjtku: Bohowityn
,
piecztujcy si h. Korczak

w r. 143 1 (Notaty herald. J. Zamoyskiego nr. 388, ten sam herb, z niezwykym tylko

ksztatem wrbów, widnieje te na pieczci Bohusia Bohowitynowicza z 1467 r.,

reproduk. w Arch. Sang. I, tabl. 11, 67; std wniosek, e Boniecki: Herbarz I 361,

opierajc si na pieczci jednego z Bohowitynów z h. Pelikan , lecz pochodzcej do-

piero z 1534 r., niesusznie sprzeciwia si ich zaliczeniu do Korczaków przez da-

wniejszych heraldyków), otrzyma, jak wspominalimy, trzy z wsi, rozdanych przez

Litw na zjedzie wileskim I442 r., z nich jedn odebran Korczakowi czerwonoru-

skiemu, Al. Pitkowskiemu (Dok. I 54^0, ]4|^

2) Dod. I nr. 20.
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cza odzyskanie Woynia. A jednak wniosek taki byby zupenie

bdny. Mniejsza o to, e kniaziowie, wspomniani jako gówni jego

zwolennicy, to Giedyminowicze a wic Litwini z pochodzenia, bo
przecie, jak wiadomo. Dugosz take ksit litewskiej dynastyi^),

jeli w ziemiach ruskich byli osiedleni i wiary greckiej si trzymali,

nazywa »Rutheni* i susznie ich ju wówczas za zrusczonycti uwaa
mona. Ale przeoczy nie wolno, e ruskiem jest nie mniej take prze-

ciwne, a w powiecie krzemienieckim nawet silniejsze, stronnictwo,

popierajce rzdy litewskie: przywódc jego Jursz ten sam Du-
gosz*) taksamo, i niemniej susznie, Rusinem nazywa, Rusinami

i schizmatykami byli Mukosiejewicze i cay ów szereg pomniej-

szych ziemian woyskich, którzy otrzymali nadania na zjedzie

wileskim, przyjmujc nawet dobra odebrane stronnikom Swidry-

giey. Przeciwnie za znowu tene Dugosz, opowiadajc dalej, jak

Swidrygieo cieszy si w ucku ze mierci Zygmunta, dodaje, e
czyni to »cum omnibus suis Lithuanis et Ruthenis*. Midzy ska-

dem obu obozów nie byo wic zasadniczej rónicy. Co wicej,

antagonizm religijny wanie w owej chwili osab stanowczo: w^szak

idea unii Kocioa rzymskiego z greckim zdawa si tak bliskim

urzeczywistnienia, e was'nie wówczas, gdy Swidrygieo szed

z Gródka na Woy, 22 marca 1443 r., król Wadysaw wyda
sawny przywilej budziski, w którym we wszystkich pastwach

swoich, a szczególnie w ziemiach » ruskich i podolskich i innych

przylegych* najzupeniej zrówna w prawach duchowiestwo gre-

cko - ruskie z aciskiem ^). Jeli za niewtpliwie oburzano si

na Woyniu na nadawanie dóbr tamtejszych panom rdzennej Li-

twy, to nie wchodzi przy tem w gr antagonizm narodowo-

ciowy, nienawi plemienna, lecz ten sam partykularyzm dzielni-

cowy, pod którego wpywem nie chcieli w owych czasach do-

puszcza do urzdów w swej ziemi Wielkopolanie Maopolan lub

Zmudzini Litwinów z Auksztoty. Zazdronie wszdzie przestrzegao

gniazdowe monowadztwo swego wycznego znaczenia i wpywu,
pierwszego prawa do godnoci i nada z rk wadcy.

Na tem to wanie tle musia powsta na Woyniu pro-

jekt powoania Swidrygiey. Oprócz wspomnie dugich walk

1) Jak n. p. wanie Czartoryskich (Historia, IV, Ó19).

*) Historia V, 104.

') Akty Zap. Rossii I nr. 42 ;
por. Lewicki A. : Unia florencka w Polsce,

s. 42/3, Hruszewskij : Istorija, V 527.

o. Halecki : Ostatnie lata Swidrygiey. 4
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po jego stronie, które zdecydoway o wyborze samej osoby^

dziaaa tutaj w pierwszym rzdzie ambicya woyskiego mono-
w^adztwa, kniaziowskiego i niekniaziowskiego, zagroonego przez

system rzdów litewskicti w swych interesach poHtycznych i mate-

ryalnych, a przekonanego, e najlepiej obroni przed tym systemem

odrbno dzielnicow Woynia przez usadowienie tam osobnego

ksicia. Te za denia spotkay si ze znanem nam deniem Swi-

drygiey do osignicia, wobec niemoebnoci zapanowania na stolcu

wielkoksicym, cho takiej, moliwie obszernej, ksicej dziel-

nicy. Nadto wobec tego, e Woy w sporze polsko - litewskim

o jego posiadanie, nie mogc marzy o zupenej niezalenoci,

waha si midzy jedn a drug stron a przechyla si do tej,

po której w danej chwili wikszych si móg spodziewa praw

i wikszego poszanowania swych swobód i odrbnoci terytoryal-

nych, powoanie Swidrygiey, pogodzonego z królem i Polsk,

zaprzyjanionego z panami czerwonoruskimi a wrogiego litewskim,

oznaczao chwilowe przechylenie si Woynia na stron Korony.

Z tem za czya si dno obustronna do zblienia rozczo-

nych poaci Rusi poudniowej, dawnego zwaszcza halicko-wodzi-

mierskiego pastwa.

Std dzieje zewntrzne pastwa wojmskiego, którem rzdzi

widrygieo w ostatniem dziesicioleciu swego ycia, to waciwie

dzieje jego stosunku do Polski i do Litwy w tych latach. Ich

jednak zrozumienie wymaga poprzedniego rozwizania innego py-

tania, dotd nawet nie postawionego wyranie w historyografii,

jakie waciwie obszary, jakie powiaty i woci obejmowaa ta

jego dzielnica, dotychczas ogólnikowo z obszarem Woynia iden-

tyfikowana.



II. Rzdy widrygiely na Woyniu 1442— 1452: stosunki

zewntrzne.

Wród niezliczonych przywilejów wielkich ksit Litwy na

dobra ziemskie, jakie si nam zachoway ju z XV wieku, tak

niesychanie stereotypowych co do swej formy i treci, wyrónia

si na pierwszy rzut oka przywilej królewicza Kazimierza Jagiello-

czyka, wystawiony ks. Wasilowi Ostrogskiemu w sprawie Korca.

Orygina, który podobno znajdowa si jeszcze w XVII wieku

w archiwum metryki litewskiej, zagin i do niedawna znalimy

ten dokument tylko ze znacznie póniejszego i, jak si okazujei

niedokadnego, std te niezupenie zrozumiaego streszczenia pol-

skiego, pomieszczonego w sumaryuszu dokumentów ks. Ostrogskich

z XVII w. 1). Ju z niego jednak byo widocznem, jak niezuykle

charakterystyczn bya tre tego przywileju, jak mao mogo mie
prawdopodobiestwa, chociaby z tego wanie wgldu, przypu-

szczenie 2), e jest falsyfikatem; gdyby bowiem Ostrogscy, proce-

sujc si o Korzec. chcieli sobie sfaszowa nadanie tej woci
przez Kazimierza, to mogli atwo znale gotowe wzory w zwy-

czajnych nadaniach ziemskich owej epoki , nie potrzebowali si

wysila na tak niezwyk a do tego warunkow, mniej dla nich

dogodn stylizacy, któr wyjani moe tylko badana przez nas

1) Archiwum Sanguszków, m nr. 6. Wedug tej redakcyi zwrot Korca mia

nastpi, gdy Ostrogski zostanie starost uckim; Wolff (o. c, s. 345) wnioskowa

std, ie mia widocznie zapewnienie zostania nim po mierci SwidrygieJy.

-) Wyraono je w Herbarzu Bonieckiego, XI 146, nie mogc pogodzi tego

przywileju z wspóczesnym niemal przywilejem Swidrygiey na Korzec dla Koreckich

(o którym niej pomówimy) i wnioskujc, e jeden z nich musi by falsyfikatem —
a wiec raczej ten dla Ostrogskiego

;
powtarza sie i tutaj fakt , e przy sporze dwóch

wadz o jakie terytoryum , którem kada rozporzdza pragnie, przywileje ich nieraz

musz by sprzeczne,

4*
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sytuacya w czasie rywalizacyi o Woy midzy Swidrygie a Litw
Kazimierzow. Na szczcie udao si nam odnale tekst auten-

tyczny tego dokumentu, pomieszczony wprawdzie równie w dy-

plomataryuszu z XVII wieku ^ i podany znowu tylko w przekadzie

polskim, lecz najwidoczniej dosownym, zawierajcym nadto do-

kadn dat, dzie 23 wrzenia 1442 r. w Trokach.

Narracya krótkiego przywileju ogranicza si do tego, e w.

ksi prosi Ostrogskiego, aby Korzec »przywróci Krzemiecu*

a do czasu, kiedy w ucku bdzie starosta Kazimierza; Ostrogski

widocznie si na to zgodzi, gdy w. ksi dodaje obietnic, e
gdy w ucku bdzie mia swego starost, ks. Wasil > wywie si«

znowu w swoj ojcowizn Korzec.

Otó, jak wiadomo, wo korecka, pooona na pónoc od

wschodniej czci powiatu krzemienieckiego, naleaa zawsze w pó-

niejszych czasach do powiatu uckiego i widocznie take w chwili

wystawienia tego dokumentu do niego si zaliczaa; z treci jego

wynika jednak, e pierwotnie nalee musiaa do Krzemieca. Na-

suwa si wobec tego pytanie, co spowodowao yczenie Kazimierza

czyli raczej panów litewskich, aby Korzec chwilowo zosta od-
czony od ksistwa ostrogskiego, które si zaliczao do ziemi uckiej,

1) Ms. ordyn. Krasiskich 2874; jest to inny dyplomataryusz XX. Ostrogskich

równie z XVII w., podajcy dokumenty in extenso, lecz w tlómaczeniu polskiem, co

prawda tak niewolniczem , e peno wszdzie sów i wyrae, przejtych z ruskich

oryginaów. Omawiany dokument (f. 29 v.) opiewa (pisownia zmodernizowana)

:

»Przywilej na Korzec, którego orygina (jako jest o tym recognitia przy in-

szych przywilejach niejakiego Pawa Iwanowicza) jest wzity do Metryki Litewskiej,

temi sowy pisany.

My Wielki Knia Kazimierz Królewicz Litewski, Zmudzki i innych prosilimy

Xcia Wasila Ostrogskiego o Korzec przywróci Krzemiecu, dokd nasz starosta b-
dzie w ucku , a gdy nasz starosta bdzie na ucku , to X£e Wasiley wwiie si

w swoje ojczyzn w Korzec. A pisa w Trocech 23 septembr. indict 6. Roku

nie pisano «.

Cho tak, jak na wielu innych dokumentach z tego czasu, i tutaj >roku nie

pisano< (wedug dopisku tómacza), indykcya 6 cznie z tytuom królewiczowskim

w. ks. Kazimierza i dat dzienn wrzeniow dopuszcza tylko r. 1442. Redakcya dotd

znana czyli raczej regest sumaryczny dokumentu nie mia te daty dziennej, lecz

tylko indykcyc 7, co oczywicie przy publikacyi rozwiza musiano na czas midzy

I IX 1443 a 31 VIII 1444. Przyjmujemy indykcy 6, gdyi spotykamy j przy

tekcie dokadniejszym, opartym widocznie na samym oryginale i poniewa nadto

znak, jaki skrupulatny pisarz dyplomataryusza przerysowa i pomieci midzy sowem
»indict< a szóstk arabsk, wydaje si do wiernem oddaniem znaku ruskiego na 6,

a siódemki bezwarunkowo nie moe oznacza.
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a wróci do powiatu krzemienieckiego. Chcc na nie odpowiedzie,

musimy przypomnie sobie, e gród krzemieniecki dziery z ra-

mienia Kazimierza zwolennik rzdów litewskici na Woyniu Jursza

i w caym powiecie prym wodzili pozyskani dla tyche rzdów
Mukosiejewicze, podczas gdy uck i caa ziemia ucka podday
si ju kilka miesicy temu Swidrygielle, — nastpnie za trzeba

rzuci okiem na map. W ucku, jak wynika z samego dokumentu,

starosta nie by ju urzdnikiem Kazimierza, lecz oczywis'cie Swi-

drygiey, ziemia ucka (taksamo jak wodzimierska) odpady od

Litwy i chwilowo dla niej byy stracone, podczas gdy Krzemie-

niec z powiatem musia jej pozosta wiernym; jak jednak warto
przedstawiao dla niej jego posiadanie, kiedy by od niej odcitym

wanie przez ziemi uck i wobec poprzedniego oddania ssiedniej

Kijowszczyzny ks. Olelce nigdzie wogóle nie styka si z obszarem

waciwego w\ ksistwa litewskiego! Na to istnia tylko jeden ro-

dek zaradczy: pozyskanie dla Litwy owego wschodniego, do
obszernego zaktka ziemi uckiej, otwierajcego drog do pole-

skich woci Litwy nad Uborci i Prypeci; tworzya go za prze-

dewszystkiem wo korecka.

Aby to przeprowadzi, mogli panowie litewscy skorzysta

z przemonego stanowiska, jakie we wschodnim Woyniu zajmo-

wali ks. Ostrogscy (taksamo jak w zachodnim Sanguszkowicze)

i ze sporów majtkowych midzy nimi a innymi, mniej monymi
kniaziami tej ziemi. Knia na Ostrogu by zawsze najpotniejszym

a zarazem te najniebezpieczniejszym wasalem kadego udzielnego

ksicia ziemi uckiej, z czego zawsze móg skorzysta najwyszy

zwierzchnik Woynia, gdy chcia osabi stanowisko tego ostatniego.

To te taksamo, jak w r. 1386 Jagieo, zamierzajc stopniowo

odebra Woy od Fedora Lubartowicza, zacz od wyjcia z pod

jego wadzy ks. Fedora Ostrogskiego i podda go bezporednio so-

bie i Koronie polskiej ^), taksamo teraz, gdy po raz ostatni zapa-

nowa w ucku udzielny ksi, Litwa opara swoje pierwsze sta-

rania okoo odzyskania ucka na synie owego Fedora na Ostrogu,

kn. Wasilu.

•) Archiwum Sanguszków I nr. 5, por. te 8; por. Koneczny : Jagieo i Wi-

told I 112 3, i Hruszewskij : Istorija, IV* s. 163/4 i ekskurs 27. Dosownie niemal

identyczny przywilej królowej Jadwigi z r. 1393 (tamie, nr. ló) byl chyba wymie-

rzony przeciwko Witoldowi.
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Niewiadomo niestety, jak bya pierwotna rozlego dziel-

nicy ostrogskiej, poniewa autentyczno przywileju Jagiey i Wi-
tolda dla kn. Fedora Daniowicza z 1386 r. i), okrelajcego j
naj obszerniej, jest dotd niepewn 2). Nieporuszajc tej kwestyi,

mona jednak stwierdzi conajmniej, e wyraone s w tym do-

kumencie pretensye samych Ostrogskich, obejmujce, jak z niego

widzimy, take wo koreck z Korcem i ssiednim Chapo-
tynem, pooonym ju tu nad granic powiatu krzemienieckiego.

To te wedug opinii Wasila Fedorowicza, któr w r. 1442 uzna
w. ksi Kazimierz, Korzec by jego ojcowizn. Pretensye do tych

dóbr mieli jednak take inni kniaziowie woyscy, mianowicie do

Korca kn. Wasil Aleksandrowicz, protoplasta rodu Koreckich, który

równie twierdzi, e bojarowie koreccy ju jego ojcu suyli 3)^

do Chapotyna za kn. Iwan Aleksandrowicz Czetwertyski, który

mia nadanie na t posiado od Swidrygiey z r. 1432*). Ten
ostatni nalea w poprzednim i nastpnym okresie do gorliwych

stronników Swidrygieowych ^), a poniewa, jak zobaczymy, take

kn. Wasil Aleksandrowicz, chcc sobie zapewni Korzec, szuka

poparcia u tego ksicia, có naturalniej szego, e ich rywal Ostrogski

uznania swych praw do Korca musia si spodziewa chyba tylko

po rywalu Swidrygiey, w. ksiciu Kazimierzu, i rzdzcej za niego

radzie litewskiej.

Aby tak jak Jagieo w r. 1386 wyj wszystkie posiadoci

domu Ostrogskich z pod wadzy ksicia uckiego, na to zbyt sla-

bem byo stanowisko Litwy na Woyniu w r. 1442. Skorzystano

1) Arch. Sanguszków I nr. 6.

2) Najwieej omówion zostaa ta kwestya, z uwzgldnieniem poprzedniej lite-

ratury, w cytowanej wyej polemice miedzy ks. J. Puzyn i Z. L. Radzimiskim (Mie.

herald. 1911, s. 184, 1912, s. óo/l).

*) Wzmianka o tem w omówionym niiej przywileju Swidrygiey z 1443 r.

(Dodatek I nr. 21).

*) Z. L. Radzimiski: Kniaziowie i szlachta II Ostrogscy, s. 30 (cyt. Metryk

lit.). Tych dwóch kniaziów Aleksandrowiczów ks. J. Puzyna \\. c, s. 81) uwaa za

braci stryjecznych Wasila Fedorowicza Ostrogskiego ; trzeba przyzna, e w ten spo-

sób najatwiej by si wyjaniy przedstawione stosunki majtkowe, okazuje si jednak,

r,e tak bliskiem pokrewiestwo tych trzech rodzin by nie mogo, gdy ogoszone

w Arcbiw JZR VIlI/4 nr. 24 dokumenty majtkowe Koreckich, zawierajce ciekawe

przyczynki do poznania ich sporów granicznych z Ostrogskimi i Czetwertyskimi,

potwierdzaj (s. 127) zaczepione przez ks. Puzyn pochodzenie Koreckich od Aleksandra

1'alrykiewicza.

5) l'or. w dodatku II.
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jednak ze wspomnianego sporu prywatnego, aby w zamian za

uznanie dziedzicznych praw Ostrogskiego do Korca uzyska od

niego, który widocznie chwilowo zdoa t wo opanowa, zgod
na obsadzenie jej przez Htewskich lub krzemienieckich stronników

Kazimierza a do czasu
,

póki cay Woy wraz z uckiem nie

wróci pod jego wadz. Zrczny ten krok uzupeniono jeszcze

w ten sposób, e oddano temu Ostrogskiemu namiestnictwo w Tu-

rowie 1), a wic w najbliszym stosunkowo powiecie litewskim,

midzy którym a krzemienieckim Korzec stanowi was'nie ko-

nieczne ogniwo. W ten sposób najmoniejszego kniazia ziemi uckiej

poróniono z jej nowym wadc udzielnym, zwizano z w. ksi-

stwem jako urzdnika litewskiego i zainteresowano go osobis'cie

dla sprawy zachowania cho czci Woynia przy Litwie.

Dla nas najwaniejszem przy caej tej sprawie jest stwier-

dzenie nieznanego dotd faktu, e kiedy ziemia ucka wraz z wo-
dzimiersk, a wic Woy w najcilejszem znaczeniu, ju podday
si Swidrygielle, przecie trzeci powiat do Woynia zaliczany nie

poszed za niemi, lecz przy Litwie pozosta, podlega dalej bezpo-

redniej wadzy Kazimierza i jego rady i nie wszed w skad nowej

dzielnicy Swidrygiey. Fakt ten znajduje wytómaczenie w tem,

e, jak wskazywalimy, wanie w tym powiecie Litwa zdoaa so-

bie zdoby silniejsze stronnictwo , a odbi si nawet w pewnym
ustpie Dugosza , który wprawdzie oddawna by uwzgldniany,

lecz nie móg by zrozumianym naleycie przed rozwizaniem kwe-

sty! przynalenoci Krzemieca.

Wiadomo bowiem, e wedug Dugosza po samowolnem wy-

niesieniu Kazimierza na godno wielkoksic król Wadysaw
i rada koronna powzili plan, aby po powrocie z Wgier podzie-

li w. ksistwo litewskie, oddajc rónym ksitom te jego dziel-

nice, do których mieli pretensye, przyczajc do Polski te ob-

1) w dokumencie metryki lit. z r. 151 1 wspomniano, e kn. Wasil Ostrogski

by namiestnikiem turowskim za Kazimierza Jagielloczyka (cyt. u Wolffa: Kniazio-

wie, s. 345; obecnie dok. ten ju jest ogoszony w Russk. istoricz. bibl. XX s. 735/6,

gdzie okazuje sie , e wspomniany jest waciwie namiestnik turowski ks. Wasila

Ostrogskiego; poniewa jednak Turów otrzymali Ostrogscy jako wasno dopiero w r.

1508 — Arch. Sang. III nr. 92, — suszn jest interpretacya Wolfia, ze ks. Wasil

by tam namiestnikiem t. j. dzieriawca - starost Kazimierza a mia tam jako taki

swego zastpc -namiestnika), a poniewa umar przed r. 1450, namiestnictwo to przy-

pada wanie na omawiane czasy.



$6 o. HALECKI

szary, do których ona miaa dawne prawa, i pozostawiajc Kazi-

mierzowi tylko skromn reszt. O planie tym, w którym utwier-

dzano si w miar, jak si zaostrzay stosunki polsko-litewskie,

Dugosz pisze dwukrotnie i), co prawda ju pod r. 1440 i 1441,

ale w takich ustpach , których spostrzeenia ogólne odnosz si

te do lat nastpnych, a przedewszystkiem po ustpie o za-

jciu ucka przez Swidrygie. Otó wedug tego planu miano

zwróci ks. Michaowu Zygmuntowiczowi jego ojcowizn na wa-
ciwej Litwie, Bolesawa mazowieckiego zatwierdzi w posiadaniu

Podlasia, do Polski za przyczy Brze i Krzemieniec. T osta-

tni wzmiank dotd interpretowano w ten sposób, e Krzemie-

niec ma oznacza cay wogóle Woy 2), przy czem jednak nie

zwrócono uwagi na to, e Dugosz identyfikuje wprawdzie z Wo-
yniem ziemi uck ^), nigdy za krzemienieck, i e wogóle w ad-
nem ródle nigdy si z takiem oznaczeniem Woynia nie spoty-

kamy. Przeciwnie, w owym ustpie Dugosz gówn cz Woynia
z uckiem zupenie pomija, a to z tego bardzo zrozumiaego po-

wodu, e i tak ju bya oderwana od Litwy Kazimierzowej przez

Swidrygie, o czem wspomnia ju przedtem, i e wedug
jego teoretycznego zapatrywania ksi ten trzyma uck \vanie

z ramienia Korony w doywociu; zobaczymy te, e celem zabez-

pieczenia Polsce ucka powsta w otoczeniu króla wspóczenie

plan zupenie inny. Dugoszowi widocznie nieznany. Za to wspo-

mniany przez niego zamiar odebrania Litwie Krzemieca i przy-

czenia go do Korony mia swe logiczne miejsce w planie podziau

w. ksistwa tylko wtedy, jeli Krzemieniec pozostawa pod bezpo-

redni wadz nowego w. ksicia taksamo, jak wymieniony obok

niego Brze. A to wanie udao si nam stwierdzi na podsta-

wie wspóczesnego dokumentu , uzupeniajcego i komentujcego

w ten sposób Dugosza.

Owe jednak chwilowe wyodrbnienie i odczenie od Woy-
nia powiatu krzemienieckiego nie jest bez gbszego znaczenia

i dla tego umylnie napomknlimy przed chwil, e Woy w naj-

1) Hist. IV 658, Ó70.

^) Por. Hruszewskij, o. c, s. 232 (w przypisku 2 zwraca jednak uwag, e
Krzemieniec oznacza moe wschodnie Podole, które za widrygielly podlegaJo staro-

cie krzemienieckiemu); Jabonowski: Historya Rusi pol., s. 95.

3) Tak n. p. pod r. 14Ó6 (V 464): »terra Luczensis, quae Wolhinensis anti- *

quitus dicebaturc.
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cilejszem znaczeniu to tylko ziemie ucka i wodzimierska. Od dawna

ju bowiem powiat krzemieniecki przechodzi czsto odrbne koleje

dziejowe, które go niejednokrotnie od reszty Woynia odryway,

tworzc ze w toku wypadków historycznych osobn jednostk

terytoryaln. I tak, gdy przy ugodzie polsko-litewskiej z 1352 r.

Ru czerwona przypada Kazimierzowi W., Woy za Litwie, wy-

czono przecie z tego ostatniego wos' krzemienieck , któr

mia dziere Jerzy Narymuntowicz »od kniaziów litewskich i od

króla*; w podobny te sposób, gdy dalsze traktaty z 1366 i 1377 r.

znowu przyznaway Lubartowi ziemi uck, wyczano z niej,

oprócz innych poudniowo -zachodnich wos'ci, take Krzemieniec,

a cho po s'mierci Ludwika wgierskiego do Woynia powróci

musia, ju w r. 1392 odczy go znów Witod od swej dzielnicy

uckiej i przyczy do dzielnicy kijowskiej Skirgiey ^). W czasie

walki o Woy za Swidrygiey przechodzi ten powiat, jak wia-

domo, z rk do rk; ilekro jednak dzieryli go starostowie tego

ksicia, czyli go z Podolem wschodniem, z Bracawszczyzn 2)

tak, e raczej, jak na to ju zwrócono uwag, z t ziemi si ze-

spala i caos' tworzy, anieli z waciwym Woyniem.
Tómaczy nam to wszystko wyodrbnienie si Krzemieniec-

czyzny w chwili, gdy w r. 1442 Woy podda si Swidrygielle;

poniewa jednak w póniejszych czasach podobne stosunki si nie

powtarzaj, lecz powiat ten stale dzieli losy dwóch innych powia-

tów woyskich, nasuwa si pytanie, czy nie udao si moe Swi-

drygielle oderwa go od Litwy w latach nastpnych, gdy ju
ugruntowa wadz swoj w ucku. róda jednak nietylko milcz

o takim dalszym jego sukcesie, lecz nawet przecz mu stanowczo.

Nada ziemskich tego ksicia znamy z lat 1443 do 1452 dugi

szereg, robi je w powiecie uckim taksamo jak we wodzimierskim,

a póniej nawet w dalekich wociach litewskich , które pod ko-

niec ycia otrzyma od Kazimierza, nigdy za w powiecie krze-

mienieckim, gdzie te nigdy ju nie przebywa i nikogo z ziemian

i urzdników tamtejszych nie ma w swej licznej radzie. Przeciwnie

1) Por, Hruszewskij, o. c , lY^ s. 39/40, 46/7, 54, 141, 155, oraz ekskursy

nr. 12, 14, 16.

2) Knia Fedko Niewiski jest 1434 r. starost krzemienieckim i braclawskim

(Krupowicz, nr. 16), a Iwaszko Moniwidowicz 1437,8 r. starost krzemienieckim i po-

dolskim (Dodatek I nr. 5, 13, 15, 16, 17; Cod. epist. I/i nr. 92; por. W. Semko-

wicz w monografii jego rodu Mie. herald. 1913 s. 184 przyp. 4).
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za Kazimierz Jagielloczyk, który za ycia Swidrygiey w dwóch
innych powiatach woyskich ogranicza si do nada warunko-

wych na wypadek jego mierci i) lub
,
po pogodzeniu si z nim,

do zatwierdzania jego nada w charakterze zwierzchnika ^), w po-

wiecie krzemienieckim sam nadania robi niezwykle czsto, a to

caemi grupami: w latach 1443, 1449, 1450 i na pocztku r. 1451 3),

kolonizujc t ziemi i umacniajc w niej sw wadz, jak to

jeszcze bliej omówimy.

Jest to tem bardziej uderzajce, e sprytny plan pocze-
nia powiatu krzemienieckiego z turowskim , za pomoc Korca

i malkontenta woyskiego na Ostrogu, ostatecznie si nie uda.

Pierwszy zaraz dokument Swidrygiey, jaki znamy z czasu po jego

osobistem przybyciu na Woy, datowany z 9 listopada 1443 r. *),

to rozkaz wystosowany do bojarów koreckich, aby suyli ks.

Wasilowi Koreckiemu taksamo, jak suyli przedtem jego ojcu

Aleksandrowi. Mamy za dowód wyrany, e rozkaz ten nie by
tylko teoretyczn manifestacy , lecz istotnie wo korecka mu-

siaa nalee nastpnie nie do Krzemieca, lecz do dzielnicy Swi-

drygiey: trzy lata póniej bowiem spotykamy w radzie Swidry-

giey dwóch kniaziów Zwiaholskich ^), których siedziba Zwiahol

nad Sucz, za wschodni granic dóbr koreckich, midzy niemi

a Kijowszczyzn, nie moga podlega ksiciu uckiemu, jeli on nie

panowa te nad Korcem. Zreszt majtno ta naley w póniej-

szych czasach stale nietylko do powiatu uckiego, lecz take do

rodu, który od niej wzi nazwisko; Ostrogskiego za, którego

potomkowie podnosili daremne pretensye do Korca jeszcze

a do r. 1596^), Kazimierz Jagielloczyk móg wynagrodzi za

utrat Korca w r. 1443 tylko warunkowem nadaniem trzech wsi

w ziemi uckiej na wypadek mierci Swidrygiey '').

Dochodzimy wic do wniosku, e dzielnica woyska tego

ksicia obejmowaa tylko powiaty ucki i wodzimierski. Tem

*) Por. Dok. I. s. 54\ o czem niej.

*) Omówimy je niej szczegóowo, tutaj jako przykad typowy niech suy
Arch. Sang. I nr. 134.

») Dok. I s. 5320, 5618, 30I-6. 7. 4) Dod. I nr. 21. ^) Dod. I nr. 27.

') Por. uwagi Z. L. Radzimiskiego w Mie. herald. 191 1, s. 184.

') Tak tlómaczy to krótko a niejasno stylizowane nadanie opatyna, Krasnego

i Trostiaca (Dok. I s. 54*, indykcya 6) Wolff: Kniaziowie, s. 345; w r. 1446 (Dok.

45*8, indykcya 9) Ostrogski otrzymuje od Kazimierza Jagielloczyka dwór Ostaszyn

z 30 ludmi w Nowogrodzkiem.
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bardziej zastanawia, e mimo to poddaa mu si chwilowo,

pomnaajc skromny stosunkowo obszar jego pastwa, inna zie-

mia, podlega mu przed katastrof 1438 r., pooona po za opor-

nym mu powiatem krzemienieckim ziemia bracawska. Sprawa

to tem ciekawsza, e czy si z ni przejcie do Swidrygiey rodu

ksicego Sanguszkowiczów, który, jak wiemy, bezpos'rednio po

mierci Zygmunta podda Woy Kazimierzowi a tak przewanem
si cieszy stanowiskiem w powiecie wodzimierskim.

Dnia bowiem 17 grudnia 1443^) kn. Wasil Sanguszkowicz,

dzierawca bracawski, przeprowadza za pozwoleniem w. ksicia Swi-

drygiey granice miedzy wsi jednego z ziemian tamtejszych a grun-

tami innych ziemian bracawskich i bojarów chmielnickich (z Podola

koronnego), trzy lata póz'niej za, do czego jeszcze wrócim}'', zatwier-

dza sam Swidrygieo to rozporzdzenie swego dzierawcy bra-

cawskiego, jak wyraz'nie nazywa kn. Wasila. Widzimy std, e ten

najmniej znany z synów kn. Sanguszki Fedorowicza, dzierc Bra-

cawszczyzn (bodaj czy nie z rk Kazimierza, po którego stronie

pocztkowo sta jego ojciec!) w chwili poddania si Swidrygielle

ucka, poszed conajmniej w r. 1443 za tym przykadem, uzna

si urzdnikiem dawnego wadcy tej ziemi. Poniewa od powiatu

uckiego dzielia j Krzemieniecczyzna, wadza Swidrygiey nie

moga si rozszerza w tym kierunku od strony ucka, lecz trzeba

przyj, e obok porozumiewa si z Woynianami, uwieczonych

tak pomylnym skutkiem , ksi ten prowadzi take inn akcy
równoleg, od strony koronnego Podola, zmierzajc równie do

oderwania i na tem miejscu cho czci swych poprzednich po-

siadoci od w. ksistwa litewskiego. Byo to rzecz moliw z tego

wzgldu, e przecie, jak wiadomo, take na Podolu kamienieckiem,

gdzie sam rzdzi przejciowo kilkadziesit lat temu, zdoby sobie

przyjació i zwolenników 2), móg wic znale i tutaj punkt opar-

cia dla swych zamiarów, tak zgodnych zreszt z pragnieniem Ko-

rony odczenia Bracawszczyzny, wschodniego Podola, od Litwy.

Nowy to jednak dowód, e nietylko o samym Woyniu mylano,

zawierajc ukad tumacki.

^) Uzasadnienie daty tego dokumentu i t. d. w Dodatku I nr. 26.

^) Por. Hruszewskij, o. c, s. 177; zwracamy uwag, e ówczesny wojewoda

podolski Hryko Kierdejowicz byJ czonkiem popierajcego SwidrygieUe na Woyniu

rodu Kierdejów, a synem starosty podolskiego z ramienia Swidrygiey (tego imienia

1 nazwiska) w r. 1402 (por. te Boniecki: Herbarz, X 41).
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Ciekawe si przy tem nasuwa zagadnienie, czy kn. Wasil

Sanguszkowicz przez poddanie Bracawia Swidrygielle zaj stano-

wisko sprzeczne z polityk innych czonków swej rodziny. Zdaje

si, e nie, gdy take brat jego Aleksander, cho w nie-

znanym bliej czasie zaszczycony nadaniem królewicza Kazimierza

na Biaej Rusi ^), zasiada w latach nastpnych w radzie Swidry-

giey^). Przejcie Sanguszkowiczów do jego obozu albo przy-

najmniej ich pogodzenie si z jego rzdami na Woyniu pozba-

wiao panów litewskich ostatniego oparcia w powiecie wodzimier-

skim; dlatego starali si najusilniej temu przeszkodzi. Ju pod-

danie si Swidrygielle ucka a zdaje si i Wodzimierza byo
od roku faktem dokonanym

,
ju moe sam Olgierdowicz bawi

na Woyniu, a jeszcze rada litewska, zebrana w dalekich Birszta-

nach, spróbowaa zapobiedz temu, aby sam knia Sanguszko nie

przyczy si do stronnictwa swego stryja, do którego raz ju,

koo r. 1436, tak niespodzianie si przerzuci. Wiemy, e gównym
cznikiem midzy Sanguszk a Litw bya nadzieja odzyskania

z jej pomoc wos'ci ratnesko-wiethskiej, nadzieja, która jednak

prawdopodobnie ju wówczas okazaa si zwodnicz a z któr

znikaa ostatnia przeszkoda, mogca go dzieli od Swidrygiey,

popieranego przez panów koronnych. To te wówczas w Birszta-

nach. 23 marca 1443 r., w. ks. Kazimierz, za rad najwyszych

dygnitarzy Litwy, zrobi wszystko , co tylko móg, w owej spra-

wie ratneskiej, bez wielkich wysików ze strony litewskiej, dla

Sanguszki uczyni: wyda wspomniany ju wyej rozkaz, aby

>wszyscy mowie Ratnianie i Wietlanie« byh posuszni Sanguszce

a nikomu innemu 3). Równoczenie, zdaje si, starano si pozyska

tego kniazia przez pomnoenie mu tych dóbr, jakie posiada ju
z nadania Zygmuntowego na obszarze w. ksistwa, w Brzecia-

skiem: dodano mu trzy wsi do jego Trostianicy we woci kamie-

nieckiej i nadano dwie dalsze koo samego Brzecia Ht. *). Te osta-

tnie nadania oczywicie weszy w ycie, za to jednak mandat co

*) Arch. Sanguszków I nr. 44, z dat Punie 31 VIH b. r. Wydawca przy-

puszcza, z wielkiem prawdopodobiestwem, e to nadanie naleiy odnie do tego

samego r. 1443, co dokument w sprawie Ratna i Wiete.

') Ob. w dodatku II. ^) Arch. Sang. 1 nr. 39.

*) Arch. Sang. III nr. 4, 5. Wydawca przypuszcza za Wolffem (Ród Giedy-

mina, s. 122 przyp. 2), ie te drobniejsze nadania poprzedzay »zwrOt« Ratna 23 III

1443 i ostateczne przebaczenie za napad na ten gród w 1441 r. Jest to nieporozumienie,

wynikajce znowu z nieuwzgldnienia tego, ie w sprawie Ratna rzdy polski a litewski



OSTATNIE LATA WIDRYGIEY 6

1

do Ratna i Wiete najprawdopodobniej pozosta na papierze; tem-

bardziej wic pozostaje otwartem pytanie, czy cel swój osign.
Dla zupenego braku wskazówek z'ródowych niepodobna powie-

dzie, czy mimo to ju sam kn. Sanguszko przyczy si znowu

do widrygiey, gdy si na Woyniu ukaza, czy te przyczyli si

tylko jego synowie, gdy on, usuwajc si wid(icznie z szerszej wi-

downi, nie wystpuje ju publicznie^). W kadym razie nie udao
si Litwie zatrzyma dla siebie powiatu wodzimierskiego za po-

moc Sanguszków, jak to jej si powiodo z krzemienieckim za

pomoc Jurszy i Mukosiejów; co gorsza, przez jednego z Sangu-

szkowiczów utracia nawet chwilowo Bracawszczyzn.

Teraz dopiero dokadnie nam si przedstawia obszar terytoryal-

ny dzielnicy Swidrygieowej. Trzeba przyzna, e wyjwszy spraw
Krzemieca udao si Swidrygielle wykroi dla siebie z w. ksistwa

maksimum tego, czego si móg spodziewa. Nie mona byo bo-

wiem myle o oderwaniu od waciwej Litwy, od województwa

trockiego, woci brzeskich i poleskich, obsadzonych namiestnikami

litewskimi, ani te o wyparciu z dzielnicy kijowskiej jej »ojczyca<

Olelki Wodzimierzowicza, sprzymierzonego (a przez maestwo
syna z Gasztodówn nawet spowinowaconego) z oligarchami Litwy,

którzy zgodzili si na wznowienie w Kijowie udzielnego ksistwa,

byleby go módz utrzyma pod sw zwierzchni wadz.
Bd cobd Swidrygieo zaj cz w. ksistwa litew-

skiego, (cho dopiero w dwa lata po przewrocie 1440 r.), jako

nieustanny, cho ju nie grony jako taki. pretendent do go-

dnoci wielkoksicej -;, do której, wedug swego przekonania,

on jeden mia niezagase prawa; wiadczy o tem najlepiej,

oprócz caej genezy jego pastwa, owa hierarchia urzdnicza,

któr, jak zobaczymy, otoczy si na swym dworze w ucku,
a która zupenie odpowiada tej, jak mia jako rzeczywisty wadca
caego w. ksistwa, jak niemniej i to, e zamiast przybra tytu

ksicia woyskiego, uckiego i t. p. stale si tytuuje a do mierci

wielkim ksiciem ^J,
cho ju nie najwyszym ksiciem Litwy jak

zajmow^y wówczas sprzeczne stanowisko ; na Litwie Sanguszko nigdy nie potrzebo-

wa przebaczenia za napad, gdy odebranie Ratna leao w jej interesie.

') Przey nawet Swidrygiele, gdy umar wedug WolSa (Kniaziowie, s. 422)

wkrótce po r. 1454, a wedug Monogr. Sang. I koto r. 1463.

2) Czemu przeczy Caro J. : Geschichte Polens IV s. 255.

'j Por. te uwagi do nr. 40 w dodatku I.
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W Tumaczu. Powtórzya si wic do pewnego stopnia w w. ksi-

stwie sytuacya, która bya cecti charakterystyczn lat 1432 do

1438: dwóch waciwie byo wielkich ksit, z których jeden pa-

nowa w Wilnie, drugi za mia gówne centrum swej wadzy w po-

udniowych, ruskich ziemiach pastwa. Ta jednak gboka zacho-

dzia rónica obecnie, e Swidrygieo , nie odzyskawszy ju ani

Biaej Rusi ani Kijowszczyzny, ograniczony niemal wycznie do

rdzennego Woynia, nie mia ju ani w czci tej siy co wówczas

a sterany wiekiem i poprzedniemi klskami , zadowolony z tego,

co uzyska, nie paajc bynajmniej do w, ksicia -bratanka tak
nienawici, jak przedtem do Zygmunta, obiecawszy mu nawet wier-

no w akcie tumackim, nie móg a nawet nie zamierza wznieca

w w. ksistwie podobnej wojny domowej i bawi si w tak rozlege

kombinacye dyplomatyczne, jak w poprzednim okresie swego y-
cia. Jeszcze radykalniej jednak zmieni si jego stosunek do Pol-

ski: kiedy dawniej uchodzi za najwikszego jej wroga, przynaj-

mniej do 1437 r., za buntownika wobec Jagiey i jego syna,

a przeciwnik jego Koronie zawdzicza wadz wielkoksic,
obecnie modociany jego rywal, cho sam Jagielloczyk, osign
t wadz wbrew Polsce, która, nie uwaajc ju Swidrygiey za

niebezpiecznego, sama mu daa przytuek w swych ziemiach, a

oderwanie przeze od Litwy czci ziem ruskich uwaaa za wy-

padek dla siebie korzystny. Po pierwsze bowiem osabiao to si
tej Litwy, która zerwawszy poprzednie unie prowadzia najzupe-

niej separatystyczn polityk, czasem, jak n. p. w sprawie podla-

skiej, Polsce wrcz wrog, po drugie za otwierao Koronie nowe

widoki uzyskania dla siebie tych obszarów, zwaszcza upragnio-

nego Woynia.

Ta ostatnia myl pojawia si najpierw w koach polskich,

w otoczeniu króla, gdy wie o poddaniu si Swidrygielle ucka
zawitaa do wgierskiej stolicy. Mogo si zdawa z odlegoci, e
Swidrygieo, odrywajc od w. ksistwa t ziemi oddawna sporn,

której rewindykacy w myl unii grodzieskiej tylko z powodu

niepomylnych okolicznoci zaniedba musiano, jak gdyby wyr-
czy tylko w tej sprawie Koron, której ju w r. 1437 uck od-

stpi zamierza, której lennikiem si uzna w Tumaczu, od któ-

rej by zalenym, dzierc z jej ramienia swe ksistwo grodecko-

szczerzeckie. Odczuwano jednak doskonale, e usadowienie si na

Woyniu Swidrygiey, który przecie kiedy tak energicznie bro-
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nil jego posiadania Polsce, nie byo, mimo zmienionych z gruntu

stosunków z nim, dostateczn gwarancy, e uznawa bdzie

w przyszoci zwierzchni wadz Korony nad t ziemi i jej j
odda przy mierci taksamo, jak nadany mu w doywocie Gródek

lub Szczerzec. I otó wtedy powsta nad Dunajem plan niezwykle

ciekawy, który mia urzeczywistni to, co zapowiaday daremnie

ukady lwowskie z 1437 r., mianowicie odebranie ucka z rk Swi-

drygiey i bezporednie objcie go przez Polsk w zamian za

wynagrodzenie ksicia doywotniem posiadaniem takiej ziemi ko-

ronnej, której utrata tak atwo ju grozi nie moga. Ju 26

kwietnia 1442 r., gdy Swidrygieo zapewne jeszcze nie zdoa
nawet obj w posiadanie swej nowej dzielnicy, spisano i za-

piecztowano pod okiem kanclerza królestwa polskiego Jana

z Koniecpola formalny przywilej króla Wadysawa ^l w którym

takie uchwalono postanowienia, jak gdyby ów plan ju by urze-

czywistniony. Przenosi w nim bowiem Warneczyk znaczne sumy
pienine, w których, jak nam ju wiadomo, pan Dersaw z Ry-

twian mia sobie zastawion ziemi chemsk , odebrawszy z rk
jego t ziemi, na ziemi sandomiersk, a we wstpie dokumentu

podaje przyczyn tej zamiany: aby mianowicie uck z ca ziemi

swoj na wieczne czasy pozosta przy Koronie polskiej, chcia j
odebra z posiadania stryja swego Swidrygiey i takiego tam osa-

dzi starost, któryby t ziemi wiernie zachowa dla Królestwa,

Swidrygielle zas' przeznaczy (>assignassetc) z tego powodu na utrzy-

manie wanie ziemi chemsk. Zaraz za z nastpnego dnia jest

datowany dokument Dersawa Rytwiaskiego, w którym obiecuje,

e po oddaniu mu w zastaw ziemi sandomierskiej z Osiekiem

i Poacem ziemi chemsk odda królowi -j.

Plan by obmylany dobrze. Ziemia chemska, aczkolwiek

znacznie mniejszej rozlegoci i mniejszego znaczenia, moga prze-

cie stanowi pewn rekompensat za uck; wszak i ona pami-

taa swych udzielnych ksit , a nawet tak skromne jej czstki,

ij Cztery obszerne streszczenia tego skdind zupenie nieznanego dokumentu

znajduj sie w inwentarzu archiwum koronnego , uoonym przez Jana Zamoyskiego

(Ms. ord3m. Zamoyskich 1603 1, a mianowicie wród dokumentów, dotyczcych woje-

wództw; sandomierskiego it. II s. 735), ruskiego idwukrotnie: t. III s. 33/4 i 218/9)

i woyskiego (t. IV s. 705) ; nie wszystkie z nich s równie szczegóowe, zwaszcza

co do uniewainiajccgo dopisku podkanclerzego.

-) Ms. ordyn. Zamoyskich 1603, t. 111 s. 220.
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jak dobra kroniczyskie, suyy na zaopatrzenie kniaziów z rodu

Olgierdowego ^), których Swidrygieo byby si sta bezporednim

zwierzchnikiem, jakim by na Woyniu w stosunku do Sanguszko-

wiczów lub Czartoryskich. O utracie za Chemszczyzny dla Ko-

rony przez chwilowe wznowienie w niej osobnego ksistwa mowy
by nie mogo wskutek samego faktu osadzenia na wschód od niej,

w samym Woyniu, starosty polskiego. Jak wiadomo, ten zamiar

powierzenia ucka bezporednio koronnemu starocie mia swój

precedens ju raz pod koniec XIV wieku, gdy starost uckim by
Krzesaw z Kurozwk, kasztelan sandomierski 2), a zwaszcza nie-

dawno w r. 1438, gdy w myl zarzuconego nastpnie ukadu pa-

nów czerwonoruskich ze Swidrygie wystpowali chwilowo jako

starostowie uccy Wincenty z Szamotu, kasztelan midzyrzecki,

i Jan Wojnicki z Sienna, starosta oleski 3). Obecnie chciano po-

wróci do takiego zaatwienia sprawy woyskiej, któreby nie-

wtpliwie, gdyby si dao przeprowadzi, najskuteczniej zapewnio

Koronie trwae i bezporednie posiadanie tej ziemi.

Taksamo jednak, jak dla panów litewskich atwiej byo w Wil-

nie rozporzdza dobrami ziemskiemi na Woyniu, anieli za-

pewni sobie rzeczywist nad nim wadz, taksamo atwiej byo dla

króla i panów koronnych uchwali podobne postanowienia w Bu-

dzie , anieli skoni do zgody na nie Swidrygie a zwaszcza

Woynian. Nie jest wykluczonem, e pewne ociganie si Olgier-

dowicza z przybyciem do ucka byo moe spowodowanem wa-

haniem si jego z powodu owego planu królewskiego bratanka,

o którym zapewne go powiadomiono. Niemniej jednak zrozumia-

em jest, e ostatecznie si do niego nie dostosowa, gdy bez

porównania zaszczytniejszem a zwaszcza niezaleniejszem byo prze-

cie to stanowisko, jakie mu ofiarowywali, zgodnie z jego wa-
snemi deniami, sami Woynianie. Ci za ostatni, którzy wanie
dla jaknaj silniejszego zabezpieczenia swej odrbnoci dzielnicowej

pragnli znowu osadzi w swym stoecznym grodzie udzielnego

ksicia, zdawna u nich popularnego, nie myleli zarzuca tej myli

•) O kn. Hurkowiczach na Kroniczynie, których przodek Hurko by bratem

Sanguszki Fedorowicza , dziercego chwilowo te dobra swych bratanków po roku

1433 (Arch. Sang. I nr. 33), por. u Wolffa: Kniaziowie, s. 150, a zwaszcza obszerny

ustp w t. I Monografii XX. Sanguszków.

2) Dugosz: Historia III 477.

3) Dodatek I nr. 13; Cod. epist. II nr. 250; Fedorowicz K. : Dostojnicy, s. 214.
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i podda si pod wadz starocisk którego z panów polskich,

wyswobodziwszy si zaledwo z pod wadzy panów litewskich.

I tak plan budziski, uzupeniajcy — rzec mona — zamysy
wcielenia do Korony Brzecia i Krzemieca, o których opowiada

Dugosz, pozosta na papierze. Obcito póniej nawet pieczcie,

w jakie ju by zaopatrzony przywilej królewski z 26 kwietnia;

gdy za kilkadziesit lat póz'niej uniewaniony dokument dosta

si do rk podkanclerzego Stanisawa Kurozwckiego, tene zo-

y go ponownie, cho nie mia konkretnego znaczenia, w skarbcu

koronnym, a to z tego powodu, e — jak wasnorcznie na nim

dopisa — zawiera wzmiank o przynalenoci ziemi i grodu u-
ckiego »ad corpus regni<. Rzecz dziwna tylko, e nigdy go std
nie wydobyto przy sporach polsko - litewskich o t ziemi , cho
jeszcze za Jana Zamoyskiego znajdowa si w archiwum koronnem.

Oczywicie mimo nieudania si tego zamiaru zapatrywanie

teoretyczne na przynaleno Woynia do Korony pozostao u króla

i Polaków zupenie niezmienionem. Najlepszym tego dowodem jest

inny przywilej Warneczyka, wystawiony równie daleko od kraju

ojczystego. Na kilka miesicy bowiem przed mierci bohatersk,

10 maja 1444 r., Warneczyk nadaje towarzyszcemu mu widocznie

szlachcicowi ruskiemu wie Rodowicze, mówic o niej, e ley >in

terris nostris Russiae et districtu VVlodimiriensi« ^). Wida std, e
na wadz Swidrygiey na Woyniu zapatrywa si w podobny spo-

sób, jak na jego wadz w powiecie gródeckim, gdzie, jak wspomi-

nalimy, król robi równie nadania w czasie tamtejszych rzdów
swego stryja, nie wymieniajc wcale jego nazwiska*); co wicej,

widzimy te, e powiat wodzimierski zalicza taksamo do ziem

ruskich Korony, jak n. p. gródecki lub jakikolwiek inny czerwo-

noruski.

Inna rzecz, e brakowao uznania tego stosunku ze strony

Swidrygiey, uznania, e trzyma Woy jako dzielnic koronn
a nie litewsk. 1 tutaj bowiem dotychczasowe twierdzenia histo-

1) Terr. Leopol. t. 24, s. 529 (oblata z r. 158 1/2); regest tego dokumentu,

którego kopie nadesano mi za askawem porednictwem p. rektora St. Smolki z Ar-

chiwum krajowego we Lwowie
,

pomieszczony w AGZ X nr. 88, tego ciekawego

zwrotu nie zawiera. Miejscem wystawienia jest Kowin alias Racz, nie Konin, jak

tam wydrukowano.

2) For. zapis jego z 15 VI 1442 dla kanclerza Koniecpolskiego na wsi Borta-

cinie »in terris Russiae et districtu Grodeczensi« (Prochaska: Materyaly arch., nr. 123).

o. Halecki: Osiataie lata Swidrygiey. 5
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ryków wymagaj zasadniczego sprostowania. Wedug powszechnego

niemal pogldu Swidr\''gieo mia, jako ksi Woynia, uznawa

si lennikiem Korony a mniejwicej do koca 1445 r., kiedy

wszed w analogiczny stosunek do w. ksistwa litewskiego^).

Zapatrywanie to polega jednak na nieporozumieniu, na mylnej

interpretacyi trzech wiadectw ródowych, które si cytuje na jego

udowodnienie. Pierwszem z nich jest dobrze nam znany dokument

tumacki z 6 czerwca 1440 r., w którym Swidrygieo rzeczywicie

uzna si osobicie hodownikiem króla i Korony. Wykazalimy
jednak w pierwszym rozdziale tej pracy, e wystawiajc ten akt,

Swidrygieo panem Woynia wcale jeszcze nie by; zosta nim

dopiero w dwa lata póniej, a w r. 1440 jeszcze nie móg wiedzie,

jak cz w. ksistwa uda mu si opanowa, czy wogóle i kiedy

si to stanie; uzna si lennikiem Korony, ale nie jako ksi dziel-

nicowy Woynia, tylko jako najwyszy ksi Litwy, rzdzi za
nastpnie na Woyniu jako jedyny prawowity — z jego punktu

widzenia — w. ksi litewski. Std mimo uznawania przeze,

przynajmniej wedug brzmienia aktu tumackiego, zwierzchnoci

Korony, której drugi w. ksi litewski, Kazimierz ze swoj rad^

nie uznawa, dzielnica jego pozostawaa taksamo czci w. ksi-

stwa litewskiego, jak cz bez porównania wiksza, w której rz-

dzi Kazimierz. Charakter odrbnego od Litwy ksistwa dzielni-

cowego w rodzaju kijowskiego Olelki, jaki faktycznie musiao przy-

bra jego pastwo woyskie, waciwie nic w jego stosunku do

Korony nie zmienia: poniewa po jego utworzeniu adnego no-

wego zobowizania jej nie wystawi, moga ona liczy jedynie na

osabienie ostateczne zwizku midzy Litw a Woyniem w czasie

jego rzdów i atwiejsze wskutek tego oderwanie go od w. ksi-

stwa po jego mierci.

1) Pierwszy wystpi stanowczo z tem twierdzeniem Caro: Gesch. Polens IV

255, uzasadniajc je (w przypisku) pierwszym i ostatnim ze zbijanych niej dowo-

dów; za nim poszli Lewicki: Powstanie, s. 283, powoujcy si te na poselstwo

jego do Krzyaków w r. 1446 (podane za Carem, o. c, IV s. 360, w bardzo ampli-

fikowanem brzmieniu'), Sroczyski: Elekcya Kazimierza Jagiell., s. 14, Lubawskij:

Lit.-russkij sejm, s. loó (przeocz, e w akcie tJumackim jest te£ wymieniony Kazi-

mierz) i Oczerk istorii, s. 69/70, i inni; Hruszewskij, o. c, s. 232/3, 234, nie wy-

jania dokadnie stosunku widrygielly do Polski bezporednio po zajciu ucka
a przed pogodzeniem si z Kazimierzem. Tylko Jabonowski: Historya Rusi, s. 95,

trafnie zauway, ie »pozostawiono Woy w rku widrygiely — prdzej nawet jako

dzielnice litewskac.
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Pogld, e Swidrygieo, zanim pod koniec r. 1445 zosta jako

ksi Woynia lennikiem Litwy, by nim taksamo w stosunku do

Korony, opiera si jednak take na jego poselstwie do w. mistrza

na pocztku r. 1446, o którem pomówimy niej, a w którem mia
rzekomo owiadczy, e wobec zmienionego pooenia nie uwaa
si ju, jako pan ucka, za wasala Korony, lecz Litwy. Ar-

gument ten musi jednak odpa, poniewa wedug autentycz-

nego tekstu owego poselstwa ^) Swidrygieo owiadcza w niem

tylko, i zosta wiernym sug w. ksicia Kazimierza. Znaczy to

oczywicie, e uzna Kazimierza w. ksiciem litewskim, wyrzek si

dotychczasowej nieprzyjani do niego i wasnych pretensyi do tej

godnoci, siebie za uzna za dzielnicowego ksicia na ucku (cho
samego ucka nie wymienia), podlegego w. ksiciu. O poprzednim

jego stosunku do Korony niema tu ani sowa, a amplifikacya tego

z'róda bya tylko moliw z tego powodu, e cytowano je stale

wedug streszczenia u jednego z dawniejszych historyków-), nie

sigajc do samego tekstu, dotd nie ogoszonego drukiem.

Wreszcie jeszcze mylniejszem okazao si ostatnie poparcie

ródowe dotychczasowego zapatrywania, pozornie najpewniejsze,

e mianowicie jeszcze 3 marca 1445 r. Swidrygieo, nie wiedzc

oczywicie o mierci królewskiej, robi w ucku nadanie ziemskie

na Woyniu dla ziemian tamtejszych »z przykazaniem króla Wa-
dysawa Polskiego i Wgierskiego, synowca naszego miego*^).

Byoby to rzeczywicie dowodem, e Swidrygieo, jako ksi
Woynia

,
przyznawa królowi nawet we wasnym swoim doku-

mencie nad t swoj dzielnic wadz zwierzchnicz, i to bardzo

szeroko pojt, bo uzaleniajc nawet jego nadania ziemskie.

Cytat ten z owego nadania z 1445 r. i mymy ju wyej*) przy-

toczyli, ale w innym zupenie zwizku, mianowicie przy omó-

wieniu zakresu wadzy widrs^gieowej w powiatach gródeckim

i szczerzeckim. Okazuje si bowiem z bliszego zbadania treci

tego aktu, e jest wprawdzie datowany z ucka, gdzie jego

1) Ordensbriefarchiv XVII a nr. loó (obecnie pod dat§ lo I 1446) i Hoch-

meisterregistrant XV s. 428:... »das er des herren grosfursten getruwer dyner wur-

den ist und sich davor helt und schriebet*. Por. niiej.

2) Voigt: Geschichte PreuCens, VIII 91, gdzie jednak tre poselstn-a podano

jeszcze dokJadnie, bez amplifikacyi; taksamo u DaniJowicza: Skarbiec, nr. 1810.

') Dodatek I nr. 23 ; regest aciski w inwentarzu archiwom koronnego tJd-

maczy przytoczone sowa: »ex voluntate et mandato Yladislai III regis Poloniae*.

*l Str. 22, przyp. 3.

5*
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wystawca w tych latach najczciej przebywa, lecz Woynia
zupenie nie dotyczy: wie nadana, Ryczychów, którejbymy da-

remnie tam szukali ^\ ley na Rusi Czerwonej w pobliu Szczerca

i
naleaa niewtpliwie do nadanego Swidrygielle powiatu szcze-

rzeckiego*), ziemianie za, którzy j otrzymali, szlachetni Czoboto-

wicze, to nie Woynianie, lecz ziemianie czerwonoruscy, wystpu-

jcy wspóczenie w aktach sdowych lwowskich 3).

Jako rzekomy dowód wadzy zwierzchniczej króla i Korony

nad Woyniem, jak mia uznawa sam Swidrygieo, dokument

ten musi odpa zupenie; niemniej jednak ma znaczenie wielce

pouczajce pod dwoma innymi wzgldami.

Po pierwsze uwidocznia nam wanie ca znamienn rónic
midzy charakterem wadzy Swidrygiey na tych obszarach, które

otrzymywa w rónych czasach, chwilowo lub doywotnio, w zie-

miach Korony w cisej od niej i króla zalenoci, a t wadz,
jak w charakterze tytularnego wielkiego ksicia, co prawda uzna-

jcego zwierzchnictwo Polski, wykonywa w tej czci w. ksistwa,

któr w r. 1442 zdoa opanowa. Tam, jak n. p. teraz w swem
»ksistewku« grodecko-szczerzeckiem, robi swe nadania z wy-

ranem powoaniem si na króla polskiego, tutaj, w ziemi uckiej

i wodzimierskiej, robi je z mocy swej wasnej wadzy monarszej,

tak e nadania jego woyskie z lat 1443 do 1452 niczem, ani

form ani treci, nie róni si od jego nada wielkoksicych
z okresu 1430 do 1438 r. To te inaczej oceniano w póniejszych

czasach nadania na wieczno, które robi, zreszt niezbyt czsto,

*) Lubawski] : Obastnoje dielenije, s. 536, 54Ó, cytuje równie ten dokument

ale zupenie mylnie jako przywilej dla ziemian woyskich; rzecz jasna jednak, e w ze-

stawionej przez niego w tam samem dziele topografii Woynia niema adnego Ryczy-

chowa lub Ryczechowa. Wskutek baamutnego odnoszenia tego dokumentu do Wo-
ynia i niezastanawiania sie nad tem

,
gdzie ley Ryczychów, genealogowie dalszy

popeniali b^d; mieszali bowiem te wie czerwonorusk§ z poleskim Ryczowem koo
Turowa, który Swidrygifello wedug wzmianki w akcie z r. 15 14 nada w nieznanym

bliej czasie Michaowi Czartoryskiemu (Monogr. Sang. I 183, por. u Lubawskiego,

o. c, s. 20Ó), i wskutek tego to nadanie Ryczowa odnosili bez wszelkiej podstawy

do r. 1445, daty nadania Ryczychowa (por. Boniecki: Poczet rodów 34, gdzie tak-

samo jak potem w Herbarzu III 322 pisze mylnie Ryczów vel Ryczehów; za nim

Wolff: Kniaziowie 23).

2) Por. wzmiank w dokumencie z r. 1463 (AGZ II nr. 97); obecnie naley

do pow. rudeckiego.

^) AGZ XIV nr. 1970 ir. 1447) etc; por. Boniecki: Herbarz, IV 15.
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W terytoryach czerwonoruskich lub (zachodnio-) podolskich, jakie

dziery w pewnych okresach z ramienia Korony, a inaczej

jego nadania woyskie, chociaby z ostatnich lat ycia. Co do

pierwszych, to jeszcze przeszo sto lat póz'niej, na sejmach egze-

kucyjnych, wtpiono, czy naleao je uzna za prawomocne, czy

Swidrygieo, majc sam nadan pewn ziemi lub powiat tylko

doywotnio od króla i Korony, »mia facultatem dawa wieczno-

ci « ^); drugie za, wielekro oblatowane w metryce litewskiej a

póz'niej za rzdów koronnych w ksigach sdowych, stanowiy

niezaprzeczony tytu wasnoci i wanie najstaroytniejsze rody

kniaziowskie i szlacheckie Woynia umieszczay je na pierwszem

miejscu, gdy przy tranzakcyach lub sporach majtkowych przed-

kaday przywileje na swe dobra ^).

Dalsze znaczenie nadania dla Czobotowiczów polega za na

tem, e stanowi wanie przez ow wzmiank o królu jedn ze wska-

zówek, i chocia plan zamiany ziemi uckiej na chemsk nie

przyszed do skutku , chocia Swidrygieo rzdzi sw dzielnic

woysk w faktycznej niezalenoci od Korony i nie da jej a-
dnych gwarancyi w sprawie Woynia na wypadek swej mierci,

stosunek jego do Warneczyka i wogóle do Polski pozosta i nadal

niezamconym, zupenie dobrym. Na to, obok przytoczonego do-

kumentu, nie brak i innych dowodów. Tak n. p. jak ju wspomnie-

limy, jeden z trzech braci Czartoryskich, najgorliwszych stronni-

ków Swidrygiey, którzy po zamachu z 1440 r. zbiegli z Litwy

w róne strony wiata, mianowicie kn. Micha, póz'niej, po swym
powrocie na Woy, marszaek dworny tego ksicia, zrazu znalaz

gocinny przytuek wanie na dworze króla Wadysawa na W-
grzech i dozna najrozmaitszych dowodów jego aski: 15 maja

1) Por. dyskusye w tej sprawie na sejmie lubelskim 1566 (sesye z 25, 27 VI

i 2 VIII — dyaryusz rekop. w Metryce lit. IX t. 123, przygotowany do druku przez

S. Ptaszyckiego, uyczony mi askawie do przejrzenia przez p. rektora W. Zakrzew-

skiego), na którym ostatecznie uchwalono, po nierozstrzygnitej rónicy zda na dwóch

sejmach poprzednich, e wobec » starodawnego urywania* maj te nadania by uzna-

wane za wane »perpetue et in aevum« (Vol. leg. II 682, 719). Przy »rewizyi listów*

na sejmie 1563/4 r., przy której wanie nasuny sie te wtpliwoci, przedoono

jednak tych nada Swidrygielowych na Rusi czerwonej i zachodniem Podolu tylko

bardzo niewiele (Ms. Czartor. 1725, s. 194, 2621.

-) Por. np. grupy nada, dotyczcych tych samych dóbr, a równoczenie obla-

towanych, w Vni czci Archiw Jugo-Zap. Rossii.
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1442 r. król nadaje mu wie w ziemi halickiej i), w miesic póniej

wydaje dla niego i jego braci ów synny przywilej, w którym ich

uznaje za braci -rodowców dynastyi jagielloskiej i przyznaje im

prawo piecztowania si Pogoni 2), wreszcie jeszcze w sierpniu te-

go roku troszczy si o dostateczne zaopatrzenie kn. Michaa w szaty

i konie ^). Monaby wprawdzie tómaczy t askawo królewsk

dla jednego z najbliszych Swidrygielle kniaziów staraniem jego

o zdobycie sobie na Woyniu stronnictwa przychylnego Koronie,

ale uwzgldni trzeba, e po pierwsze przyjazne stosunki Czartory-

skich z Polsk, nie skoczyy si na tern, nie urway si nawet po

mierci króla, a po drugie e kn. Micha nie by jedynym zwolen-

nikiem Swidrygiey, który si zasuy Warneczykowi na W-
grzech i cieszy si równoczenie ask ksicia na ucku i króla

polskiego. Wszak brat Michaa, znany nam dobrze Iwan Czarto-

ryski, jeden z tych, na których Swidrygieo najbardziej si opiera

od pocztku do koca swych rzdów na Woyniu, zasiada w r. 1445

dwukrotnie na sdach we Lwowie, gdzie, jak ju wspomnie-

limy przy innej sposobnoci, umieszczono go zaraz obok woje-

wody Piotra Odrowa*); wszak »familiaris praeclari domini ducis

Swidrigelli* pan Fedko Jary równie w czasie pobytu na Wgrzech
otrzyma od króla Wadysawa dobra na Rusi czerwonej, które

w r. 1449, widocznie po swym powrocie, bierze w posiadanie za

zgod tego wojewody i zarazem starosty ziem ruskich Piotra

Odrowa^); wszak 13 stycznia r. 1443 Warneczyk zatwierdza

w Budzie Stefanowi lzakowi (Slesita) przywilej na dobra w po-

wiecie chmielnickim, nalecym obecnie do Podola koronnego,

jaki mu wystawi sze lat przedtem stryj królewski »illustris prin-

ceps dux Swytrigal« ^). Najlepszym jednak dowodem dobrych jego

stosunków z Koron jest stwierdzony wyej fakt, e wada a do

mierci Gródkiem i Szczercem
,

gdzie wprawdzie, o ile wiemy ze

*) Stecki H. T. : Z boru i stepu, s. 19Ó/7 (z archiwum klewaskiego, za nim

Wolff: Kniaziowie, s. 2a), gdzie jednak dat: we wtorek po oktawie w. Stanisawa

biskupa — mylnie oznaczono na 21 V.

2) Paprocki: Herby, s. 828; wtpliwoci co do autentycznoci tego przywileju

(por. zwaszcza Stadnicki K. : Bracia W. Jagiey, s. 392) uwaam wraz z Wolftem

za zgoa nieuzasadnione.

3) Dokument z 28 VIII (Ms. ordyn. Zamoyskich 1603 t. IV s. 705).

*) AGZ XIV nr. CDXCV i DII (26 VI, 20 VII).

5) AGZ V nr. 128. «; Dodatek I nr. 10.
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róde, po usadowieniu si w ucku ju nie przebywa osobicie,

gdzie jednak niejednokrotnie spotykamy w latach 1444 do 145

1

jego dworzan ^). Musiay si te stosunki napry ciwilowo, gdy,

jak zobaczymy, w czasie sporów o elekcy Kazimierza na tron

polski stanowczo popiera polityk swego bratanka, lecz po szcz-

liwem zaatwieniu tej sprawy znik take dla Swidrygiey wszelki

powód do nieporozumie z Polsk. Ostatnim ich oddwikiem by
moe jego zatarg z ks. Wadysawem pockim, panem graniczcej

z Woyniem ziemi bezkiej, na wiosn 1448 r., kiedy ten ksi'
szkody wyrzdzone mu przez Swidrygie na Rusi, oczywis'cie

w Bezkiem, chcia pomci z broni w rku^j; zatarg ten gra-

niczny nie przybra jednak szerszych rozmiarów i widocznie zosta

pokojowo umierzony. To te upa musi dotychczasowe mniema-

nie o zacitej nienawici Swidrygiey do Korony, do wszystkiego,

co polskie, w której mia trwa a do mierci; e za na ou mier-

telnem poleci odda uck nie Polsce, lecz Litwie, to bynajmniej

nie wyniko z owej lepej nienawici rzekomej, lecz z caego ukszta-

towania si jego stosunku do w. ksistwa w poprzednich latach

i ze stanowiska, zajtego przez Kazimierza Jagielloczyka. Jak za
przyszo do cisego zblienia si Swidrygiey do bratanka, któ-

rego pocztkowo uwaa tylko za szczliwszego rywala w zabie-

gach o tron wielkoksicy, to wanie naley obecnie wyjani.
Brak wszelkiej wskazówki w ródach, jakoby ze strony Kazi-

mierza i Litwinów zajciu ziemi uckiej i wodzimierskiej przez Swi-

drygie starano si przeszkodzi si. By moe, e nie dopuciy
do tego liczne inne sprawy na pónocnej, wschodniej i zachodniej

granicy, które wówczas zaprztay w. ksistwo litewskie, a nienajmniej

moe brak silnego stronnictwa na Woyniu, któreby z przychyl-

noci dla panów litewskich zgodzio si na walk z Olgierdowiczem,

majcym od dawna tak licznych w tej ziemi zwolenników. Widzie-

limy tylko, jak drog rozmaitych nada starano si ze strony

litewskiej jeszcze w r. 1443 zachowa sobie poparcie dotychcza-

sowych przywódców stronnictwa litewskiego, kn. Sanguszkowiczów,

cho i to si ostatecznie nieudao. W tym samym czasie ugrunto-

wano wadz litewsk przynajmniej w powiecie krzernienieckim przez

1) AGZ XIV nr. 1204, 1425, 1447, 1475, 1781, 1790, oraz 2508.

2) Ordensbriefarchiv XXV 81, obecnie pod dat%: 25 V 144S (relacya wójta

z Soldau do komtura w Osterrode).
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rozdanie tam licznych wsi ^), a jeeli zapisane w metryce litewskiej

tu obok, cho bez podania daty, potwierdzenia kilku dóbr w po-

wiatach wodzimierskim i uckim ^) takim ziemianom, których tak-

samo jak Sanguszkowiczów pozyska chciano, odnosz si równie

do r. 1443, to wiadczyyby tylko o ogromnej saboci stronnictwa

litewskiego w tych czciach Woynia : dotycz bowiem tylko piciu

czy czterech ziemian w powiecie wodzimierskim, a jednego tylko

w uckim, i najwidoczniej 2) równie nie osigny swego celu.

Wiemy wreszcie, e nie udao si nawet oderwanie od ziemi uckiej

Korca, która to sprawa pozyskaa Litwie tylko sympatye Wasila

Ostrogskiego. Std ogólny wniosek, e zaburzenia woyskie w latach

1442/3, zakoczone trwaem ugruntowaniem si rzdów Swidry-

giey w dwóch gównych powiatach woyskich (i — jak wiemy —
take w Bracawszczynie), miny wprawdzie najprawdopodobniej

bezkrwawo, zostawiy jednak niewtpliwie po sobie silny antago-

nizm midzy nim a Litw.

Lecz jeszcze nie upyny dwa lata od tych wypadków, gdy

widzimy radykaln zmian tego stosunku. Ju i czerwca 1445 r.,

Kazimierz wystawia przywilej jednemu z najgorliwszych stronników

widrygiey Paszkowi Dachnowiczowi , który nieco póz'niej zo-

staje starost wodzimierskim tego ksicia, i potwierdza mu w nim

nadania, jakie mu zrobi »diadia nasz knia' Szwitrigaj«*). Doku-

ment ten podpisany przez kilku najwyszych dostojników Litwy

z Gasztodem, wojewod wileskim, na czele, a take przez zna-

nego nam dobrze Jursz, dawnego zwolennika widrygiey a teraz

starost krzemienieckiego z ramienia Kazimierza, jest pierwszem wia-

dectwem pogodzenia si dwóch wrogich dotd obozów, pierwszem

zarazem uznaniem zwierzchniczej nad Woyniem wadzy w. ksicia

Kazimierza przez obóz widrygiey i zapewne te jego samego.

Ju bowiem kilka miesicy póniej spotykamy go w Wilnie, gdzie

1) Dok. I s. 5320 (data da sie oznaczy na tej podstawie, ie przy jednem

z tych nada, objtych wspólnym tytuem: >U Kremienci< dopisano »indik 6«. co

ze wzgldu na nazwiska obdarowanych, oraz wiadka kn. Jurja Holszaskiego i pi-

sarza Kuszlejki odnie trzeba do r. 1443 , tem bardziej, e bezporednio potem

nastpuje wspomniane wyej warunkowe nadanie dla Ostrogskiego , oznaczone t^

sam^ indykcy^).

2) Dok. I s.
53i*-i9.

3) Fedko Babrokowicz , wystpujcy kilka razy w tych nadaniach Kazimierza,

otrzymuje 18 XII 1443 od widrygiey wie w pow. uckim (Dodatek I nr. 22).

*) Arch. Sang. I nr. 134.



OSTATNIE LATA SWIDRYGIEY 73

wraz z innymi ksitami lennymi Litwy i panami litewskimi ra-

dzi bdzie nad najwaniejszemi sprawami w. ksistwa.

Có spowodowao ten stosunkowo tak nagy zwrot w jego stano-

wisku? W tym czasie jeden tylko zaszed wany wypadek, który

zmian t moe wyjas'ni, a jest nim mier króla Wadysawa pod

Warn. Dowiedzia si o niej jego stryj na Woyniu zapewne na-

wet wczeniej od brata, któremu trzeba byo zawie wiadomo
niespodziewan a do dalekiej ziemi poockiej, gdzie wówczas wa-

nie przebywa ^). Mia wic Swidrygielo dosy czasu zastanowi

si nad tern, co oznaczaa dla niego ta katastrofa. Przedewszyst-

kiem pozbawiaa go potnego bratanka, który ju od szeregu lat

zachowywa si wobec niego zupenie przychylnie, którego zwierz-

chnictwo, uznane w Tumaczu , ledwo odczuwa a poparcia móg
si spodziewa, zwaszcza w razie powrotu z Wgier, na wypadek

wrogich kroków ze strony Litwy. Nadto natychmiast uwidoczniaa

si perspektywa, e teraz i na tronie polskim zasidzie Kazimierz,

któremu równie w akcie tumackim wierno obiecywa, wobec

którego jednak dotd zachowywa si nieprzyjanie. Spokojnym

widzem rozmaitych zabiegów w sprawie obsadzenia tego tronu nie

móg pozosta, jeli sobie chcia zabezpieczy i nadal posiadanie

Woynia, jeeli ta jego dzielnica nie miaa by biernym terenem

przechodnim dla Tatarów, napadajcych podobno za namow Litwy

ziemie ruskie Korony, albo dla samych Litwinów, którzy równie

wanie w r. 1444 szli pustoszy te ziemie w cigu zatargu z Ma-

zowszem 2). Nie móg te Swidrygieo marzy o szerszej polityce

na wasn rk, jak w poprzedniem dziesicioleciu: zerway si

dawno jego zwizki dyplomatyczne z Zachodem, gdy nie y ju
cesarz Zygmunt, który si z nim znosi jeszcze w r. 14373)^ a Za-

kon krzyacki , nie odpowiedziawszy nawet na ostatnie poselstwo

1) Dugosz: Historia, V 2.

2) Cod. epist. I/l nr. 125 (list panów polskich do króla z 26 VIII 1444 ; co

do pustosze przez Tatarów, cigncych przez Woy ku Rusi koronnej por. wiado-

mo o spaleniu przez nich Ostroga w r. 1443 (Radzimiski : Kniaziowie i szlachta,

s. 39/40, wzmianka w Arch. Sang. I nr. 40; o innych najazdach na Ru czerw, i Po-

dole: Cod. ep. I/l nr. 122, Daniowicz, nr. 1795 — na Mazowsze: Theiner: Monu-

menta II nr. 67).

^) Ordensbriefarchiv, XVII a nr. 172 (obecnie pod dat 19 II 1437) i 131

(z dat dzienn 29 II, w archiwum obecnie mylnie umieszczone pod r. 1440, naley

bowiem równie do r. 1437).
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upadajcego ksicia w grudniu 1438 r., wszelkie z nim przer-

wa stosunki^); on sam zas', pan skromnej stosunkowo dzielnicy,

sdziwy wiekiem, znkany ponadto chorob 2), nie mia si do zu-

penie samodzielnego wystpienia. Niemniej wykluczonem byo dla

niego stan w obozie przeciwn3'^m Kazimierzowi lub staraj cyiri

si przynajmniej przestrzega jak najcis'lej wbrew niemu i Litwi-

nom interesów i postulatów koronnych; nietylko bowiem byby si
przez to narazi przyszemu wadcy, którego ostateczna elekcya na

tron polski od samego pocztku nie moga ulega powaniejszym

wtpliwos'ciom , lecz co wicej byby si znalaz w tym samym
obozie politycznym, co jego wróg miertelny Micha Zygmuntowicz

i tego protektorowie i powinowaci, ksita mazowieccy. Zwyci-
stwo tych , którzy na tronie polskim pragnli widzie Bolesawa

czerskiego, mogcego wznowi pretensye piastowskie do caej spu-

cizny halicko - wodzimierskiej swego bliskiego krewnego Bole-

sawa -Jerzego Trojdenowicza, a na stolcu wielkoksicym w Wil-

nie Michauszk, który pragn zemsty za mier ojca, zamordo-

wanego nie bez winy dawnego przeciwnika z bitwy nad wit, —
takie rozwizanie sprawy byoby dla Swidrygiey klsk ostateczn,

Ale nietylko wspólna obawa przed zemst ks. Michaa zblia go

do wrogich do niedawna wielmoów litewskich: nie móg przecie

nie spostrzedz, e te denia, które przy sposobnoci elekcyi Kazimie-

rzowej chcieli urzeczywistni, mianowicie zagwarantowanie równo-

rzdnoci Litwy w stosunku do Polski , utrzymanie litewskiego prawa

pastwowego, wbrew postanowieniom poprzednich unii, zerwanych

przez nich w r. 1440, zachowanie dla Litwy spornych ziem na

Rusi poudniowej, — to byy przecie gówne punkty tego samego

programu, z jakim niegdy on sam si zerwa do walki z Koron

*) Napiersky: Index, nr. 1484 (por. te Danilewicz: Skarbiec, nr. 1778), myl-

nie umieci pod dat§ 2 III 1442 r. artyku dodatkowy do traktatu Swidrygiey

z Zakonem, odsyajc po sam traktat do Kotzebuego (Switrigail, s. 164); tam jednak

spostrzega sie, e jest to znany traktat z 2 III 1402, w którego nagówku wydru-

kowano mylnie r. 1442. e take podany przez Napiersky'ego dokument pochodzi

z r. 1402 a nie I442, potwierdzia mi listownie Dyrekcya archiwum królewieckiego,

a nastpnie sam stwierdziem na miejscu (Urkundenverzeichnis t. II s. 175, Schieb-

lade 54, I—4). Prostuje ten bd tembardziej, e dosta sie tei do Index actorum

saec. XV Lewickiego, nr. 236O, cho wskazjJ na t pomyk u Kotzebuego ju K.

Stadnicki: Bracia W. Jagiey, s. 3Ó4 przyp. 184.

2) »Dux Szwidrigello protunc intirmus* w zapisce lwowskiej z 15 VII 1445

(AGZ XIV nr. 1419).
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po mierci Witoda. Nawet w Tumaczu nie odstpi od tego pro-

gramu w zupenoci, gdy uzna tylko lenne zwierzchnictwo swego

bratanka, króla polskiego, nad sob, wielkim ksiciem Litwy; jake
móg odstpi od programu tego obecnie, gdy stanowiska przeciwne-

go nie broni ju nikt z rodu Olgierda, jak swego czasu Jagieo, gdy

przeciwnie wanie solidarno rodzinna, która nigdy wród Olgier-

dowiczów mimo tylu krwawycti zatargów nie zagasa, nakazywaa

mu stan po stronie owego w. ksicia litewskiego, którego dotd
nie uznawa! Konieczny ten zwrot, uznanie tej godnoci Kazimie-

rza, uatwiaa mu osoba w. ksicia: nie by to przecie ju jego

miertelny wróg, zacity i przewrotny Kiejstutowicz , lecz mody
bratanek, który móg mu by nieprzyjacielem tylko dopóty, póki

rzdy sprawowao w jego imieniu kilku nieprzyjaznych Swidry-

gielle panów litewskich; teraz za wanie wybitna indywidualno

dorastajcego Jagielloczyka zaczynaa si stopniowo wyodrbnia
z pod bezwzgldnego dotd wpywu najpotniejszych panów Litwy.

Dla t3'^ch za panów litewskich, którzy poprzednio wobec

niegdy przez nich zdradzonego i opuszczonego Swidrygiey od-

porne zajmowali stanowisko i oburzali si na oderwanie przeze

Woynia, pozyskanie jego w obecnej chwili byo niezmiernie po-
dane. Wszak jednym z gównych powodów, dla których nie chcieli,

aby Kazimierz przyj Koron polsk natychmiast i bez zastrzee,

bya take obawa , aby pod wpywem swych nowych poddanych

nie przyczy! ucka, dzielnicy Swidrygieowej , do Polski i),

pragnienie, aby przedtem jeszcze Woy Litwie zosta zabezpie-

czony. Do tego za potrzebnym im by Swidrygieo, pogodzenie si

z nim, uznanie przeze zwierzchnictwa Kazimierza jako w. ksicia

litewskiego jedynie, nim jeszcze w swej osobie poczy t godno
z godnoci króla polskiego. Za t cen byli gotowi uzna na-

wzajem jego wadz doywotni w ucku-), a poniewa on sam

niczego wicej nie móg si ju spodziewa dla siebie, wzajemne

porozumienie na tym gruncie atwo mogo przyj do skutku.

Uatwia je zapewne i ta okoliczno, e przecie nie wszyscy

z tych panów litewskich, którzy teraz przewodziU w radzie, byli

*) Dugosz: Historia, V lo.

^) Do tego czasu moe sie tylko odnosi wzmianka w tzw. kronice Bychowca

(Polnoje Sobr. XVII 543), która w niej, jak wskazalimy, mylnie lub tendencyjnie

jest zczona z wiadomoci o jego powrocie na Woy w r. 1442, e >Kazimierz

askawie go przyj z wielk czci i da mu do ywota uck z ca ziemi woysk*.
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W czasie walk poprzedniego dziesiciolecia przeciwnikami Swidry-

giey: nie mówic nawet o Jurszy, który tak atwo móg odegra

rol posYednika, sam wojewoda trocki Iwaszko Moniwidowicz, który

tylko samemu Gasztodowi ustpowa dostojestwem i monoci,
wytrwa podczas owych walk przy Swidrygielle a do ostatniej

chwili i jeszcze w przeddzie jego zupenego upadku dziery od

niego Podole i Krzemieniec i), a starosta mudzki Kiegajo dobrze

musia pamita, jak kilkanacie lat temu wanie za skonno
do widrygiey Zygmunt Kiejstutowicz pozbawi go urzdu, uwi-

zi wraz z jednym z braci, a dwóch innych straci kaza 2).

To te ju w par miesicy po owym pierwszym znaku po-

jednania, jakim by przywilej Kazimierza dla Paszka Dachnowicza,

widrygieo, naradziwszy si w pierwszych dniach listopada 1445 r.

z licznie zebranymi (prawdopodobnie w ucku) panami swej rady^),

uda si po raz pierwszy od lat wielu do Wilna, na ów wany
sejm wszystkich ziem w. ksistwa litewskiego, na którym wedug
odpowiedzi, udzielonej drugiemu z rzdu poselstwu polskiemu,

miaa zapa decyzya, czy Kazimierz przyjmie ofiarowan mu ko-

ron ojca i brata*). Zjazd by wyznaczony na dzie w. Andrzeja,

30 listopada, i wielkiem musiao by zadowolenie, gdy na nim

obok wszystkich kniaziów i panów Litwy waciwej. mudzi i Rusi,

z biskupem wileskim na czele, obok Olelki ks. kijowskiego i jego

synów, zjawi si take ostatni yjcy jeszcze syn Olgierda, wrogi

dotd pan na ucku, » wielki ksi « Swidrygieo. Bez porówna-

nia wyraz'niej bowiem, anieli owe zatwierdzenie jego nadania dla

Dachnowicza przez Kazimierza, oznaczao to jego przybycie, e
nietylko mimo swego wasnego wielkoksicego tytuu, którego

uywania nie broniono mu a do mierci, uzna Kazimierza w. ksi-

ciem litewskim, lecz nadto uzna te siebie samego, jako ksicia

1) Dodatek I nr. 17; W. Semkowicz w monogratii rodu Moniwida, Mie.

herald. 1913 s. 184, 189/190.

2) LEK VIII nr. Ó36; W. Semkowicz w monografii rodu Wolimuntowiczów,

Mie. herald. 1914, s. 8, 10.

*) Dodatek I nr. 24, gdzie u czonków jego rady wystpuje w roli wiadków.

*) Dugosz: Historia, V 11; z jego wyraeniem »conventio generalis cum

terris Lithuaniae et Samagittiae ac Russiae« zgadzaj si ciekawe szczegóy o tym

zjedzie, podane w poselstwie Kazimierza do w. mistrza z 10 I 1446 (Ordensbrief-

archiv XVII a nr. 106, obecnie pod dat; Hochmeisterregistrant XV s. 427; bardzo

krótkie i mao mówice streszczenia u Voigta: Gesch. PreuBens, VIII 92, i Danio-

wicza: Skarbiec, nr. 1809), ^ których korzystamy w tekcie.
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na ucku, takim samym ksiciem dzielnicowym, podlegym zwierz-

chniczej wadzy wielkiego ksicia caego pastwa Witodowego,

jakim by w dzielnicy kijowskiej wnuk Olgierda Olelko, formalnie

tam osadzony przez Kazimierza lat kilka temu. Z t te dopiero

chwil ziemie Swidrygielle podlege przestay by obszarem oder-

wanym od dzieraw Kazimierzowych przez innego pretendenta

do stolca wielkoksicego i stay si w caej peni ksistwem

dzielnicowem , lecz oczywis'cie nie dzielnic Korony, za jakie ich

Swidrygieo nigdy nie uzna formalnie, lecz dzielnic Litwy. Su-

sznie móg tedy powiedzie, wysyajc, jak to zaraz omówimy, ze

zjazdu wileskiego posa do w. mistrza, e sta si wiernym wasa-

lem Kazimierza. My za doda moemy, e spenia w ten sposób

take, co prawda raczej wskutek zbiegu okolicznoci anieli umyl-

nie, zobowizania przyjte w r. 1440 w Tumaczu: wedug formal-

nego brzmienia tego aktu uzna bowiem zwierzchnictwo, przyrzek

wierno nietylko królowi Wadysawowi , ale i bratu jego Kazi-

mierzowi, a poniewa pierwszego nie stao, jedynym jego prawnym

zwierzchnikiem pozosta ten ostatni. Korona staraa si zapewni

sobie prawo do Woynia w najrozmaitszy sposób, lecz teraz wa-
nie pomcia si niekonsekwencya i niestao, jakiej si przy tem

dopuszczaa, posugujc si raz Zygmuntem przeciwko Swidrygielle

a raz widrygie przeciwko Zygmuntowi i jego nastpcy: obecnie

jedyn gwarancy tych praw miaa w aktach unii Zygmunta Kiej-

stutowicza, których jednak ani Kazimierz, wyniesiony na w. ksi-

cia wbrew postanowieniom tych aktów, ani Swidrygieo, przeciwko

któremu one si swego czasu zwracay, nie uznawali.

Nie mylaa te Litwa stan na stanowisku w nich \\wra-

onem, kiedy teraz Kazimierza na tron polski powoywano. Nie

wchodzc w szczegóy dziejów tej elekcyi, rozpatrywane ju wie-

lokrotnie w historyografii 1), lecz dotd nie wywietlone naleycie,

postaramy si tylko zrozumie, co Litwini chcieli osign przez

taktyk, jakiej si postanowili trzyma na owym zjedzie listopa-

dowym w Wilnie, i jak rol w ich ówczesnej polityce odegra

obecny na nim Swidrygieo.

Rezultatem obrad wileskich byy dwa poselstwa, które niemal

równoczenie przybyy na miejsca przeznaczenia, jedno 6 stycznia

1) Por. bibliografie u Kruszewskiego, o. c, ekskurs 36; od tego czasu przybyy roz-

prawka A. Kopystiaskiego : Zjazd brzesko -parczowski 144Ó r. (Sprawozd. gimn. w Ko-

omyi 1907 8) i komunikat B. Ulanowskiego w Sprawozd. Akad. Umiej. 1910, lipiec.
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1446 r. na sejm koronny w Piotrkowie i), drugie 10 stycznia na

dwór w. mistrza krzyackiego w Malborgu 2). Oba zastrzegay si,

e Kazimierz nie jest jeszcze przekonany o mierci brata, i motywo-

way tem jego wyczekujce stanowisko, po za tem za tre je-

dnego i drugiego uzupeniaj si w taki sposób, e razem wzite

odsaniaj nam sposób postpowania w. ksicia i jego rady. Bez-

warunkowo prawd jest, e, jak donoszono Zakonowi, usilnie pro-

szono na zjez'dzie wileskim Kazimierza, aby na Litwie pozosta;

prawd z tem jednak zastrzeeniem , e nie miano przy tem by-

najmniej na myli ostatecznego odrzucenia Korony polskiej, kiedy

wanie owiadczono w Piotrkowie, e Kazimierz nie zniesie wy-

boru innego króla polskiego wbrew swej woli. Z tem samem za-

strzeeniem trzeba te przyj owiadczenie jego, e na ow prob
odpowiedzia obietnic pozostania na Litwie. Zasadnicze znaczenie

zwoki, na której potrzeb godzi si Kazimierz z panami litewskimi,

odsania nam jedno twierdzenie, które wystpuje z caym naciskiem

w obu poselstwach, e mianowicie mody Jagielloczyk jest przy-

rodzonym dziedzicem Litwy, spucizny swej po ojcu i dalszycli

przodkach, jej wielkim ksiciem z peni wadzy i obowizków
monarszych, a nie ksiciem -namiestnikiem

,
przysanym na czas

pewien przez Polaków, któregoby oni w kadej chwili odwoa
mogli. Zaznaczono z góry, e nawet w razie wstpienia na tron

polski ten charakter wadzy Kazimierza w w. ksistwie litewskiem

si nie zmieni, e unia ma by tylko personaln, tak jak zwizek

midzy Polsk i Wgrami, gdy Warneczyk na proby panów wgier-

skich przyj tron w. Szczepana. Tej unii personalnej na Litwie

1) Dtugosz; Historia, V 12/13.

2) Rdine czci poselstwa Kazimierza i widrygieZy znajduje si, wraz z od-

powiedzi na nie w. mistrza, w Ordensbriefarchiv, rozdzielone tam jednak na dwie

polowy, z których jedna (XVII a nr. loó) zoon jest pod dat przedstawienia posel-

stwa (10 I 1446), druga za (XVII a nr. 85) pod dat odpowiedzi i instrukcyi dla

posI<5w krzyackich, którzy j mieli zawie na Litw (>vor 14 II u. 14 II I446«);

cao jest te zapisana w Hochmeisterregistrant XV s. 427—438 (por. te s. 618/21).

Tre tych wanych aktów, z których korzysta ju Voigt, o. c, VIII 91/2, a na

których si opiera dalszy tekst naszej pracy, dotd bya znan tylko bardzo niedo-

statecznie, gdy Daniowicz, wedug którego sie je zwykle cytuje, ograniczy si do

krótkiego streszczenia, rozbitego w dodatku na pi numerów (Skarbiec, nr. 1809 do

1813), a w caoci ogoszono dotd tylko (LEK X nr. 193, 19Ó) dwa ustpy lune,

dla nas najmniej ciekawe. Z nowszych historyków same rkopisy mia przed sob

tylko J. Caro: Gesch. Polens IV s. 360/1, lecz, jak si okazuje, treci ich po czci

nie wyczerpa, a po czci nie poda dokadnie.
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chciano stanowczo, gdy niebezpiecznym by wówczas dla panów li-

tewskich kady inny król polski a niemniej te kady inny w. ksi
litewski anieli wyrosy pod ich wpywem Kazimierz, poniewa nadto,

jak susznie Dugosz zaznacza^), przy takiem wanie stanie rzeczy

spodziewali si najatwiej uzyska dla Litwy sporne ziemie, jak

zwaszcza Woy i Podole. Dawano wic Polakom do zrozumienia*

e Kazimierz dopiero wtedy wstpi na tron polski
,
gdy Korona

si zgodzi na tak form unii i uzna, e to wstpienie na tron nie

jest powoaniem na króla polskiego dotychczasowego namiestnika

jednej czci pastwa, któr si przy tej sposobnoci bezporednio

wcieli do reszty, lecz elekcy pana i dziedzica innego, odrbnego

pastwa, gdzie i nadal rzdzi bdzie, zachowujc je przy moli-

wie najobszerniejszych granicach, nie jako król polski, lecz jako

w. ksi litewski. Wiedziano , e trudno bdzie skoni Polaków

do sankcyi tego, co w r. 1440 po przybyciu Kazimierza stao si

na Litwie, tj. zerwania formalnego poprzednich aktów unii, lecz

im duej si miay cign rokowania, tem korzystniejszem to byo
dla Litwinów, poniewa tem duej mody królewicz pod ich wy-

cznym, wpywem pozostawa i tem lepiej si uwidoczniao, e
Kazimierz nie musi opuci Litwy na wezwanie Polaków, lecz

raczej ask im robi, porzucajc dla nich cho na pewne okresy

czasu ulubione dziedzictwo swego rodu. Sam za w. ksi zyska

na czasie, aby zabezpieczy Litwy od wewntrznych zaburze na

wypadek swego odjazdu. Aby jednak skutecznie poprze groz'b,

majc przeszkodzi elekcyi innego króla w Polsce, i stopniowo

skania Polaków do elekcyi Kazimierza na takich warunkach, ja-

kich pragnli on i Litwini, postanowiono równoczenie z wysaniem

poselstwa do Piotrkowa zabezpieczy sobie obce poparcie prze-

ciwko nim , i moliwo w razie potrzeby wywarcia na nich presyi.

Suyo do tego celu owe drugie poselstwo, wysane tam, dokd
zwykle si zwracaa Litwa

,
gdy jej separatyzm prowadzi do za-

targu z Koron , do Krzyaków.

Sam fakt takiego poselstwa nie miaby, wobec oywionych
stosunków dyplomatycznych midzy Kazimierzem a Zakonem, trwa-

jcych ju od pocztku jego rzdów na Litwie, nic uderzajcego

w sobie, gdyby si jego tre ograniczaa do tego, co w. mistrzowi

przedstawiono publicznie: do uwiadomienia o zjez'dzie wileskim

1) Historia V i6.
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i do omówienia niektór3'-ch spraw handlowych. W tajemnicy dodano

jednak do tego propozycy, któr mistrz mia rozway równie
tajemnie, z kilkoma tylko dostojnikami Zakonu, propozycy za-

warcia cisego przymierza midzy w. ksistwem litewskiem a Krzy-

akami. Najciekawszem jest jednak dla nas to, co dotd w tej

sprawie zupenie nie byo znanem, mianowicie blisze szczegóy, jak

plan ten powsta, kto do niego da inicyatyw i jaki przymierze to

miao mie charakter. Otó wyranie przedstawi to mistrzowi

ten z posów litewskich, któremu pov;ierzono t tajn misy: Ka-

zimierz dowiedzia si od swej rady, jak wielk utrzymywa przy-

ja stryj jego ^) Swidrygieo z poprzednim w. mistrzem Pawem
V. Russdorf; to samo sobie przypomnia sam Swidrygieo i dla-

tego przysa do Malborga wraz z posami litewskimi take swego

sug, aby zaznaczy swoj solidarno z obecnym w. ksiciem,

i dlatego zapytuje Kazimierz, czy mistrz chce tak z nim przyja
zawrze, jaka czya jego poprzednika ze Swidrygie.

Teraz dopiero mona naleycie zrozumie znaczenie wspomnia-

nego wyej owiadczenia, jakie ju przy publicznych przedo-

eniach posów Kazimierzowych zoy wysannik Swidrygiey, pi-

sarz jego Juszko -j, e pan jego sta si wiernym sug w. ksicia

i prosi mistrza, aby i on równie by dobrym przyjacielem Kazi-

mierza i nim pozosta, w myl dawniejszych zapisów. Okazuje si,

e czciowo przynajmniej inicyatyw do owego pomysu przymierza

krzyackiego przypisa trzeba Swidrygielle, e w jego poprzednich

dziejach znaleziono wskazówk, jak sobie poradzi w chwili gronego

napicia stosunków z Polsk, e zwizek z Konradem v. Erlichs-

hausen w r. 1446 mia w tych stosunkach t sam odegra rol,

co kilkanacie lat przedtem zwizek z Russdorfem. Zdumienie

jednak najwysze musi ogarn kadego obznajomionego z dzie-

jami poprzednich lat, e dowiadczenie ówczesne ani Swidry-

gie ani Litwinów nic nie nauczyo: przecie wówczas post-

') w samym akcie czytamy wprawdzie »sein vetter«, poniewa jednak o a-

dnym »bracie stryjecznym* Kazimierza mowy by nie moie, a z dalszego cigu naj-

wyraniej wynika, e chodzi o widrygieUc, który jeszcze w tem samem zdaniu jest

wymieniony imiennie, trzeba przyj, e pomylono sie prey przetlómaczeniu ruskiego

>diadia* na jzyk niemiecki; blednie pisze Caro, 1. c, e bya mowa o przymierzu

mifdzy Russdorfem a Witoldem, o którym nigdzie niema wzmianki.

2) Ju 20 XI 144Ó ten sam pisarz (>Ljuszko*) spisa Swidrygielle dokument

w Niewieu na Woyniu (Dod. I nr. 27).
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powanie Russdorfa wobec tego ksicia i Litwy wogóle byo nace-

chowane takim bezwzgldnym egoizmem, takiem pasmem odstpstw

i zdrad w chwilach cikich dla wiernego litewskiego sojusznika,

e wywoywao nawet zgorszenie innych jego sprzymierzeców

niemieckich, jak landmistrza inflanckiego lub cesarza Zygmunta, —
a teraz na Litwie przymierze z Russdorfem stawiano jako wzór

naladowania godny! Zrozumie mona, cho to niezgodnem byo
z duchem unii , e Liwini w r. 1446 na Polsk nacisk wywrze
a wasne stanowisko wzmocni chcieli, bo przecie i Polacy

niebawem w podobny postpili sposób przy elekcyi Bolesawa ma-

zowieckiego, majcej wywrze presy na Litw a ich samych za-

bezpieczy na wszelki wypadek; sposób jednak, w jaki Litwa to

chciaa uczyni, mona wytómaczy tylko ow nieszczsn skon-

nos'ci do Zakonu i lepem do zaufaniem, które zaciyo tak

fatalnie na caem yciu Swidrygiey i z którego i teraz jeszcze

nie zdoa si wyleczy, a nadto i tern, e, jak o tem doskonale

wiedzieli Krzyacy 1), byo wród najwybitniejszych panów litew-

skich take wówczas >kilku dobrych przyjació i zwolenników*

Zakonu. Niesprawiedliwem byoby bowiem zrzuci ca odpowie-

<lzialnos' za ryzykowny krok z pocztku 1446 r. na samego wi-
drygie: widzielis'my przecie, e na plan przymierza, analogicznego

do przymierza z Russdorfem, zwrócili uwag Kazimierzowi, który

nie mia jeszcze dosy dowiadczenia i samodzielnoci, by go odrzu-

ci, panowie jego rady. Co wicej, nie brak wyranej wskazówki, kto

wród tych panów by gównym zwolennikiem planu: dwóch bo-

wiem posów Kazimierza udao si do Malborga wraz z pisarzem

Swidrygiey, Sudiwoj Wolimuntowicz i Iwaszko (prawdopodobnie

Gojcewicz). Gdy jednak publiczne poselstwo obaj odprawiali wspól-

nie, tajna misya przypada samemu Sudiwojowi; a jeli dodamy
jeszcze, e ten sam Sudiwoj nie cae dwa lata póz'niej, przy uka-

dach litewsko -krzyackich w Wilnie, odznacza si nadzwyczajn

yczliwoci wobec delegatów Zakonu, stara si dogodzi im jak-

najbardziej i wywiadcza im jaknajwicej grzecznoci-), to nie

omylimy si zapewne, uwaajc ju w r. i^/ó tego znakomitego

pana, zmarego póniej na kasztelanii wileskiej, za przywódc
stronnictwa krzyackiego na Litwie. Nie wchodzc tutaj w po-

1) LEK X nr. 299 (w. mistrz do mistrza infl. ló II 1447).

2) LEK X nr. 402 (31 XII 1447).

O. Ilaleck!: Ostatnie lata Swidrygiey.
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równanie tej jego polityki ze stanowiskiem innych Wolimuntowi*

czów w tej sprawie, zaznaczamy tylko, e obok samego widry-

giey by prawdopodobnie gównym inicyatorem owej propozycyi

malborgskiej.

Na szczs'cie Erlichshausen nie by Russdorfem; by mniej ru-

chliwym i lekkomylnym, a bardziej dbaym o zachowanie dawniej-

szych zobowiza i bardziej jeszcze od poprzednika swego zagro-

onym przez ruch opozycyjny wród wasnych poddanych. Posowi

Swidrygiey odpowiedzia tylko z wyszukan, lecz ostron grzecz-

noci, jak bardzo si ucieszy z tego, e Kazimierz z nim si po-

godzi i jest jego askawym panem, z czego si spodziewa wiele

dobrego, i z jak radoci syszy o wszystkiem, co dla Swidry-

giey jest pomylnem. Na wyraz'n za propozycy Sudiwoja i on, po

naradzie ze swymi dostojnikami, da odpowiedz' wyraz'n, któr

powierzy poselstwu swemu, odprawionemu miesic póniej, 14 lu-

tego, z Królewca, a któr jeszcze w czerwcu powtórzy mieli de-

legaci Zakonu na zjedzie z panami litewskimi nad wit^). Odpo-

wied ta bya waciwie tylko odwoaniem si w. mistrza, szcze-

rem i uczciwem, jak przyzna trzeba, do wiecznego pokoju brze-

skiego, który, jak zaznacza, wiza go zarówno z Polsk, jak

i z wielkim ksiciem i jego ziemiami, a którego warunków i nadal

chce przestrzega, tak e waciwie nowy ukad z Litw potrze-

bnym nie jest; jeli za Kazimierz mimo to pragnie takiego nowego

przymierza, niech bliej okreli sw propozycy, która tak » daleko

siga « i jest niejasn, a gdy si okae, e ona si nie sprzeciwia

owemu wiecznemu pokojowi, wtedy w. mistrz bdzie si stara

j urzeczywistni. Erlichshausen dawa przez to do zrozumienia,

e przenikn zamiar Litwinów, by zuytkowa ofiarowane przy-

mierze w razie potrzeby przeciwko Polsce, e jednak na zamiar

podobny zgodzi si nie myli.

I

Tak wic ponowne wystpienie Swidrygiey na szerszej wi-

downi politycznej nie okazao si ani dodatniem, ani nawet sku-

tecznem do osignicia celu, któremu suy miao. Dla jego wa-

snej osoby wznowienie stosunków z Zakonem miao chyba to zna-

czenie, e zaczto si wród Krzyaków znowu nieco wicej inte-

resowa jego osob i losami ziemi woyskiej, co przynajmniej

od czasu do czasu odbija si w ródach zakonnych nastpnych

*) Hochmeisterregistrant XV s. 441 nn.
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lat po zupenem milczeniu w cigu omiu mniej wicej lat poprzednich;

urzdowego poselstwa, odwzajemniajcego si za przybycie pisarza

Juszki, do Swidrygiely nie posano, lecz pod sam koniec 1446 r.

jedzie do niego z Malborga nieznany bliej Nickusz Wilken, dla

którego, cho miai podobno zaatwi tylko sprawy prywatne, sam

w. mistrz prosi Kazimierza o glejt i list polecajcy ^).

Co si zas' tyczy stosunku Zakonu do w. ksicia i do

Litwy po poselstwie Sudiwoja, to istniay wprawdzie w dalszym

cigu do oywione stosunki dyplomatyczne, tyczce si jednak

przewanie tylko spraw granicznych, handlowych i t, p. -), do ro-

kowa za z Polsk w sprawie elekcyi Kazimierza w. mistrz si
nie wmiesza, mimo pewnych obaw, jakie chwilowo pod tym wzgl-

dem ywiono w Koronie 3), i mimo ponownego w tym celu posel-

stwa Kazimierza po elekcyi Bolesawa mazowieckiego ^). To wycze-

kujce stanowisko biernego widza Eriichshausen zachowa take pod-

czas ostatecznych ukadów w Brzeciu we wrzeniu 1446 r., starajc

si o zachowanie dobrych stosunków z obiema stronami ^).

Mimo sprzecznych zda, jakie o tych ukadach brzeskich i ich

rezultacie wypowiadano w historyografii, spory polsko-litewskie

nastpnych lat w sprawie charakteru unii i przynalenoci ziem

ruskich wiadcz wymownie, e chocia obustronni penomocnicy

wzajemne wystawili sobie zapisy ^) i doszli do porozumienia co

do samej elekcyi, adna strona nie uzyskaa w tych obu gównych
kwestyach spornych formalnego aktu, któryby zastpi poprzednie

akty unii i prawnie zagwarantowa ustpstwa strony drugiej. Co
prawda sama forma rokowa, prowadzonych jak gdyby midzy
równorzdnemi, odrbnemi pastwami, zapowiadaa, e ta >unio

fraterna«, która je znowu zczya, przybierze charakter bardziej

odpowiadajcy deniom litewskim, anieli przed r. 1440; wprawdzie

ujawniao si, e w sprawie obustronnych pretensyi terytoryalnych

1) Hochmeisterregistrant XVI s. Ilól (w. mistrz do Kazimierza 22 Xn 1 446),

2) DaniJowicz: Skarbiec, nr. 1818— 1821, 1823, 1825/6; Ordensbriefarchiv

XVI a 25 (30 IV 1446); Hochmeisterregistrant XV s. 441, 447, XVI s. 104/5.

') Danilewicz, nr. 1827/8; Hochmeisterregistrant XVI s. I133/4; Ordensbrief-

archiv XXV 87 (5 III 1447).

*) Cod. ep. III nr. 3. ^) Hochmeisterregistr. XVI s. 206/7.

') Kopie ich otrzyma w. mistrz od niektórych panów polskich i posia tez do

Inflant (Hochmeisterreg. XVI s. 259; regest tego pisma w. mistrza podaje LEK X
nr. 274, lecz pomija pocztek, dotyczcy spraw polsko-litewskich).

6*
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przyszy wspólny wadca bardziej sprzyja Litwie; ostatecznego

jednak zabezpieczenia swego stanowiska i swoici pretensyi pod

tymi oboma wzgldami spodziewaa si kada strona, nie uzy-

skawszy go w Brzeciu, po uroczystem zatwierdzeniu przywilejów

królestwa polskiego i w. ksistwa litewskiego, które Kazimierz

przy zakoczeniu ukadów zapowiedzia i obieca 1).

Dla nas wanym jest przedewszystkiem spór o ziemie Rusi

poudniowej, w którym pretensye Litwy, tak jak je Avówczas

w swym projekcie unii wyrazia 2), obejmoway: i) uck i Wo-
dzimierz, a wic dzielnic Swidrygiey, 2) woci oderwane po-

przednio od Woynia do ziem ruskich Korony, a wic przedewszyst-

kiem Ratno i Wiety na pónocy a opacin i Olesko na poudniu,

wreszcie 3) Podole, oczywicie tak wschodnie, bracawskie, jak

i zachodnie, kamienieckie.

Wida na pierwszy rzut oka, jak ogromn warto miao
w tej sprawie dla Litwy pozyskanie Swidrygiey, szczliwie do-

konane rok temu. Taksamo te, jak na zjazd wileski pod koniec

r. 1445, tak i na narady, które poprzedzi musiay wyjazd Ka-

zimierza do Brzecia w lecie 1446 r. ^), uda si Swidrygieo oso-

bicie do Wilna. Przedtem, w poowie maja, porozumia si znowu

z swoimi panami woyskimi na zjedzie w ucku*), a ju 21

maja widzimy go w stolicy litewskiej. Dokument, który tam wy-

stawi^), przypomina nam, e jego stanowisko rozstrzygao dla Litwy

nietylko spraw Woynia, przez poddanie pod jej zwierzchnictwo

ucka i Wodzimierza, ale poniekd take spraw Podola. Wiemy
bowiem, e najpóz'niej w r. 1443 poddaa si Swidrygielle take

Bracawszczyzna; i otó teraz w Wilnie, w cigu owych narad,

o których niestety nic bliszego nie wiemy, zatwierdzi pewne

rozporzdzenie, dokonane w tej ziemi przez swego tamtejszego dzier-

awc Wasila Sanguszkowicza. Rzecz jasna, e przez uznanie si

Swidrygiey wasalem w. ksicia litewskiego dzielnica jego brac-

1) Cod. epist. 1/2 nr. 6. ^) Cod. epist. III nr. 5.

') Cho zjazd polsko-litewski w Brzeciu odby si, jak wiadorho, dopiero we

wrzeniu, Kazimierz uda sie tam jui o wiele wczeniej, gdy ju 2 VII 1446 r. wy-

stawia w Brzeciu dokument jako »Rex Polonie, supremus Dux Lytwanie<. (Oryg.

prg. w oddziale rekop. przy Bibliotece publ. w Wilnie, nr. 18).

*) Dodatek I nr. 25. Wród piciu najwybitniejszych panów rady SwidrygieJly,

tam podpisanych , obecno w ucku starosty wodzimierskiego dowodzi, ie chodzio

o zjazd specyalnie zwoany.

5) Dodatek I nr. 26.
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awska wesza w ten sam stosunek lennej podlegos'ci wobec Litwy,

co dzielnica ucko - wodzimierska. W tym jednak wypadku taki

stosunek Litwie nie wystarcza. Na Woyniu, wobec tego, e Krze-

miecem ju wadaa bezporednio, uckiem i Wodzimierzem za
porednio przez Swidrygie, po którego doywotniej wadzy i te

powiaty na ni spa musiay, sytuacya bya dla Litwy tak korzy-

stn, e odzyskanie owych niewielkich stosunkowo woci granicz-

nych, zajtych przez Koron, byo spraw mniejszego znaczenia.

Na Podolu jednak pooenie byo zupenie inne: tutaj Litwa nie

miaa nic wicej, jak tylko zwierzchnicz wadz nad jego czci
wschodni, powiatem czyli woci bracawsko- winnick, caa za
reszta, z Kamiecem, Latyczowem, Chmielnikiem i innymi zamkami,

tworzya województwo koronne. Starania o pozyskanie tego Po-

dola zachodniego, chociaby drog zajmowania poszczególnych

grodów, bliszych krzemienieckiej lub bracawskiej granicy, Litwini

odrazu chcieli rozpocz, korzystajc z bezkrólewia w Polsce. Do
tego zas potrzebowali bezporedniej wadzy nad Bracawszczyzn,

aby módz tam osadzi wasnego starost i zgromadzi siy orne,
któreby dziaay od wschodu, gdy z woci krzemienieckiej otwiera

si dostp do Podola koronnego od pónocy. Potrzebowali jednem

sowem odstpienia Bracawszczyzny przez Swidrygie, ju teraz

za jego ycia.

Tak si te istotnie stao. Dowiadujemy si bowiem^), e
jeszcze przed objciem przez Kazimierza rzdów w Polsce w lecie

1447 r., Litwini zajli zamki Midzybó. Chmielnik i Karawu,

uderzyli wic widocznie na Podole koronne i od pónocy i od

wschodu, zostali jednak wyparci przez starost podolskiego Teo-

doryka Buczackiego, który zajte grody odzyska; co wicej, wi-

dzimy, e rzeczywicie Litwa osadzia w Bracawiu swego wa-

snego starost, którym zosta znany nam jako starosta krzemie-

niecki Jursza^). Za jego to inicyatyw, wyranie zaznaczon w me-

tryce litewskiej, rozpoczto na sejmie wileskim r. 1447/8, dnia

19 stycznia 1448, kolonizacy systematyczn Bracawszczyzny a za-

razem, jak w powiecie krzemienieckim, ugruntowanie w niej rzdów

») Dugosz: Historia, V 38.

-) Czy zatrzyma przy tem take starostwo krzemienieckie, niewiadomo, gdy
przez dugi przecig czasu starostów krzemienieckich nie znamy; by mote jednak,

ie w r. 1449 by nim Dowksza
,
pan litewski, kilkakrotnie wspominany przy nada-

niach w pow. krzemienieckim z tego czasu (Dok. I s. 30 "> ^i *. 0, 7^.
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litewskich przez równoczesne rozdanie przeszo trzydziestu wsi ^),

i jego te, jako starost litewskiego w Bracawiu
,
podejrzywali

Polacy, e si przyczyni do napadu Tatarów na tak upragnione

przez Litw Podole koronne we wrzeniu tego r. 1448 2).

Okolicznos', e wanie przez Bracawszczyzn Tatarzy musieli

niejednokrotnie przechodzi przy swych najazdach na ziemie ru-

skie, móg skoni Swidrygie do tern atwiejszego odstpienia

tej ziemi kresowej, oddzielonej zreszt od innych jego posiadoci

przez powiat krzemieniecki i nie przedstawiajcej dla niego wikszej

wartoci. Co do czasu, kiedy to nastpio, to wobec zebranych

wyej spostrzee dokument jego, dotyczcy powiatu bracaw-

skiego, wystawiony w Wilnie 21 maja 1446 r., by moe ju osta-

tnim objawem jego wadzy w tych stronach; nie jest wykluczonem,

e cesya na rzecz Litwy nastpia jeszcze w czasie tych narad wi-

leskich a najpewniej wyprzedzi musiaa wyjazd Kazimierza do

Polski w czerwcu 1447 r. Nasuwa si przy tern bardzo prawdo-

podobne przypuszczenie, e wanie wynagrodzeniem za odstpie-

nie Bracawszczyzny byy róne dzierawy i posiadoci, które

Swidrygieo otrzyma w tym ostatnim okresie swego ycia na

obszarze w. ksistwa litewskiego 3), a to tembardziej, e ich

nadanie musi przypada na te same mniejwicej czasy. Chcc
to wykaza, musimy si zaj bliej t wcale ciekaw a mao zba-

dan spraw.

Tylko o jednem z tych nada mamy przekaz bezporedni

w formie zapiski niedatowanej i bardzo lakonicznej w metryce

litewskiej, mówicej nam niestety tylko tyle, e w. ks. Kazimierz

nada Swidrygielle Homel *), namiestnictwo litewskie w zadnieprza-

skich wociach Biaejrusi nad dolnym Soem. Rzecz jasna, e to na-

danie odnie naley do czasu po pogodzeniu si Swidrygiey z Ja-

gielloczykiem , tembardziej e spotykamy w tejsamej czci me-

tryki nadanie dworu Chalcz, nalecego do powiatu homelskiego,

1) Dok. I s. 463—7 26 wspólnym tytuem »U Brawsiawli u Podolskom« i uwag^

kocow »i wsim tym prawi pan Jursza u Wilni o sojmie«.

2) Dugosz, V 57; Cod. epist. I/2 nr. 45.

3) Por. spostrzeienie F. Pap^e'go (Polska i Litwa I 29) o systematycznem

przenoszeniu przez Kazimierza Jag. ksit udzielnych z dzielnic kresowych w gb
w. ksistwa i osadzaniu w ziemiach granicznych wasnych namiestników.

*) Dok. I s. I4».
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podpisane przez Dowgirda ^), a wic wiadczce , e Kazimierz

w pierwszych latach rzdów bezporednio wada tym powiatem.

Lecz oddanie go Swidrygielle nie nastpio zaraz po owem pogo-

dzeniu si; jeszcze bowiem w r. 1446 przeznacza Kazimierz Ko-
rnel wraz z pobliskim Starodubiem i Brjaskiem, a moe i Mci-
sawiem, na uposaenie dla innego ksicia, mianowicie zbiegego

z Moskwy Wasila Jarosawicza 2). Ten jednak niebawem do Moskwy
powróci, gdzie wystpuje ju w roku nastpnym 3), tak e nada-

nie Homla Swidrygielle wanie do tego mniejwicej czasu, r. 1447,

odnie mona. Obejmowao ono cay ten powiat, tak zreszt

odlegy od jego dzielnicy woyskiej, gdy wadajc nim (nie-

wtpliwie a do mierci) sam tam robi nadania ziemskie: przy-

padkowo dowiadujemy si z póniejszego aktu*), z czasu, gdy
Homel ju nalea do kn. Moajskich , e od Swidrygiey otrzy-

ma trzy wsie w powiecie homelskim jeden z panów litewskich

najbliszych Kazimierzowi, Andrzej Sakowicz. Nadto dosta Swi-

drygieo od w. ksicia, niewtpliwie wraz z Homlem, niektóre

przynajmniej posiadoci w niedalekim od niego powiecie mozyr-

skim. Niedugo bowiem przed sw mierci dodaje do pewnego

nadania dóbr w powiecie uckim take wie Smolihowice, poo-

on wedug brzmienia dokumentu koo Mozyra ^), któr te od-

najdujemy istotnie na po. -wschód od Mozyra, niedalego prawego

brzegu dolnej Prypeci.

Nad górn^^m biegiem tej rzeki, na Polesiu, ju nie w po-

dnieprskich wociach w. ksistwa , lecz na obszarze pierwotnym

^) Dok. I s. 14I; byo to niezawodnie tylko potwierdzeniem nadania Chalcza

przez Swidrygielle w poprzednim okresie jego ycia, pod koniec 1436 lub w 1437 r.

(indykcya 15; wzmianka o tym dokumencie w aktach grodzkich nowogrodzkich lóól r.,

archiwum Chaleckich w Cerkliszkach).

*) Lubawskij: Obastnoje dielenije, s. 47, gdzie dosownie przytoczono i oce-

niono odnone wiadectwa latopisów; por. tei Wolff: Kniaziowie, s. 154.

*) Danilowicz : Skarbiec, nr. 1848.

*) W IV ksidze Metryki lit. 17 IV 1483 (Akty zap. Rossii I nr. 81 ; Rus-

skaja istoricz. bibl. XXVn s. 374; e >Jukowicz« naley poprawi na Sakowicz, por.

Boniecki: Poczet rodów, s. 290/1). Daty wspomnianego tu nadania Swidrygiey oczy-

wicie nie podano, zapewne jednak nie pochodzi z poprzedniego okresu, gdy wada
temi stronami jako w. ksiae i rywal Zygmunta, poniewa wówczas Andrzej Sako-

wicz nalea do stronnictwa Kiejstutowicza (por. zestawienie w dodatku III do B. Bar-

wskiego : Zigimont Kiejstutowicz, s. 124 nn.).

5) Dodatek I nr. 39.
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województwa trockiego, leay inne dzierawy, w których wada
równie Swidrygieo pod koniec swego ycia. Naley tutaj prze-

dewszystkiem powiat horodecki, tak zwany od Horodka Dawido-

wego niedaleko ujcia Horynia do Prypeci, graniczcy, zdaje si,

od poudnia bezporednio z ziemi uck. W tym powiecie Swi-

drygieo nadaje w r. 145 1 p. Fedkowi Wojniowiczowi wie Nowe,

nalec poprzednio do niejakiego Radziwia, który j trzyma

od ostatniego udzielnego ksicia horodeckiego Mitka Dawidowicza,

oczerni jednak swego pana przed w. ks. Zygmuntem Kiejstutowi-

zem
,
przyprawi go przez to o utrat dzielnicy i ycia , sam za nie-

bawem musia zbiedz na Podole ^). Tyle sam dokument, na którego

podstawie si przypuszcza 2), e po wstpieniu na tron litewski

Kazimierza powiat horodecki, do niedawna, jak widzielimy, sta-

nowicy drobn dzielnic ksic, która pada ofiar polityki cen-

tralizacyjnej jego poprzednika, otrzyma Swidrygieo; zapisk za
w metryce litewskiej, e Horodek wraz z Dworem, oraz Zdzitów

w powiecie Sonimskim, otrzymaa »kniahini Szwitrihajowa* ^),

ona Swidrygiey Anna Iwanówna ks. twerska, tómaczono w ten

sposób^), e dostaa je po mu, po swem owdowieniu. Przeciwko

takiemu zapatrywaniu nasuwaj si jednak dwie wtpliwoci. Po

pierwsze wspomniana zapiska » kniahini Szwitrihajowoj Zditow,^

Horodok, Dworiec* itd. nastpuje w metryce bezporednio po zu-

ytkowanej wyej zapisce > kniaziu Szwitrihaju Homieio; (Homel),

i chocia obie s niedatowane, cho ksiga nada Kazimierzowych

odznacza si
,
jak ju wspomnielimy, chaotycznoci ukadu, prze-

cie to bezporednie nastpstwo i identyczna stylizacya stanowczo

nasuwaj wniosek, e byy to nadania równoczesne, i nic nie

zmusza do przypuszczenia, e w czasie nadania dla ony Swidry-

gieo ju nie y. Po drugie za ks, Anna Iwanówna w je-

dnem ze swoich nada, jakie ju po mierci ma robia w po-

wiecie horodeckim, wspomina, e otrzymaa Horodek od Kazimie-

rza >kak knia Mitko diera« ^), co niewtpliwie si odnosi do

1) Dodatek I nr. 31.

2) Por. np. Lubawskij : Oblastn. dielenije, s. 24 (gdzie czytamy nawet, ie Swi-

drygieo zaj§ Horodek i Turów po zabiciu kn. Mitka Dawidowicza przez Zygmunta).

3) Dok. I s. 14'.

*) Por. Wolfif: Ród Gedymina, s. lóó.

5) Rewizja puszcz i pieriechodow, s. 330 115 XII ind. 7, prawdop. r. 1458).

Dowód podobny znajdujemy te w wzmiance dok. z 1520 r. (Russk. istor. bibl. XX
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owego zapisu w metryce litewskiej i zdaje si s'wiadczy, e tym,

który przed ni dziery Horodek, nie by jej m, lecz kn.

Mitko Dawidowicz Horodecki. Dlatego naszem zdaniem nie sam

Swidrygieo otrzyma ten powiat, a po nim jego ona, lecz w tym

samym czasie, gdy Kazimierz mu nada Homel, koo r. 1447,

otrzymaa jego ona jako uposaenie, które oczywicie miaa te
zatrzyma po owdowieniu, Horodek Dawidowy, znajdujcy si pod

bezporedni wadz wielkoksic od czasu usunicia Mitka przez

Zygmunta Kiejstutowicza. Inna rzecz, e póki y Swidrygieo, móg
tam w zastpstwie ony zaatwia czynnoci wadcy i tem si tó-

maczy jego nadanie dla Wojniowicza. Taki pogld jest prawdo-

podobniejszy i z tego wzgldu, e trudno przypuci, aby Kazi-

mierz odda pod bezporedni wadz Swidrygiely drobn chociaby

dzielnic ksic, raz ju wcielon do w. ksistwa, a która z po-

wodu bliskiego ssiedztwa atwo w takim razie mogaby si zespoli

take na przyszo z dzielnic woysk. W dalekim Homlu takie

niebezpieczestwo oczywicie nie grozio, tutaj za zgóry rzecz

urzdzono w ten sposób, e po mierci Swidrygiey Horodek, po-

zostajcy i nadal jego onie, odcza si od Woynia, do którego

adnych jej praw nie przyznano.

Z innego znowu dokumentu Swidrygiey z 145 1 r., zawiera-

jcego nadanie wsi Chrapino w powiecie turowskim ^), wycigao
si dotd wniosek, e Swidrygieo musia otrzyma od Kazimie-

rza take ssiadujcy z horodeckim powiat turowski^). Jest to jednak

przypuszczenie zbyt niepewne, gdy przywilej dowodzi tylko, e
ksi rozporzdza jedn wsi tego powiatu, pooon tak blisko

granicy powiatu horodeckiego, e ju Hlinno, pod którem wedug
sów dokumentu Chrapino si znajduje, oraz pobliskie Perehodicze

bywaj zaliczane do tego ostatniego powiatu *). Nadto trudno

przyj, aby Kazimierz pozbawia si cho chwilowo Turowa,

gdzie, jak wspomnielimy, niewiele przedtem ustanowi Wasila

Ostrogskiego swoim namiestnikiem. Przedewszystkiem za wniosek

tak daleko idcy naley odrzuci z tego powodu , e wówczas

nadanie jednej wsi w Mozyrskiem równie by dowodzio, e

s. 1453), wedJug której mieszczanie zdzitowscy powoywali sie na stosunki »ot kn.

w. Witowta i za kniehiniu Szwitrihajowuju i do sich czasow«,

1) Dodatek I nr. 33.

^) Lubawskij, 1. c. ; Hruszewskij : Istorija lY^ s. 234.

*) Lubawskij, o. c, s. 199/200.
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i ten powiat do Swidrygiey nalea; wtedy za dzierawy oddane

mu (wzgldnie jego onie) przez Kazimierza, obejmujce a cztery

powiaty litewskie, musiayby tworzy now, rozleg dzielnic

w w. ksistwie, sigajc od dolnego Styru a za So, która na-

wet jako wynagrodzenie za Bracawszczyzn byaby niepropor-

cyonalnie wielk, a której dobrowolne utworzenie przez Litw
jest zupenie wykluczonem.

Okazuje si wic ostatecznie, e Kazimierz nada, prawdo-

bnie równoczes'nie, koo r. 1447, stryjowi swemu powiat homelski,

wraz z niektóremi, pewno niewielkiemi posiadociami mozyrskiemi,

a onie jego powiat horodecki , wraz z pewnemi dobrami w s-
siednich powiatach. Znaczenie tych nada polega na tem, e
miay cilej zwiza Swidrygie z Litw, tak jak Grodek i Szcze-

rzec czyy go z Koron. Dlatego naley je uwaa za jedno

z ogniw systematycznej akcyi , za pomoc której Litwa chciaa

sobie zapewni na wypadek jego mierci ziemi woysk, sta-

rajc si pozyska i jego samego dla tego zamiaru.

W akcyi tej Litwa uprzedzaa Koron na kadym kroku. Oka-

zao si to zwaszcza przy wspomnianej sprawie zatwierdzenia przy-

wilejów koronnych i litewskich, przyobiecanego przez Kazimierza

w r. 1446 w Brzeciu. Jeszcze bowiem przed wyjazdem z Litwy

na koronacy wystawi w Wilnie, 2 maja 1447 r., obszerny przy-

wilej ^), w którym zatwierdza i rozszerza prawa i swobody ziem

w. ksistwa litewskiego, Rusi i mudzi. Przywilej ten, otwierajcy

wrota assymilacyi spoeczno -ustrojowej z Polsk, lecz silnie za-

bezpieczajcy równoczenie odrbno pastwow w. ksistwa,

roztrzyga take kwestj^ ziem spornych midzy Litw i Polsk,

m. i. te Woynia, wedug ycze litewskich: zawiera uroczyst

obietnic Kazimierza, a nawet przysig (spondemus), e nie zmniej-

szy obszaru w. ksistwa, lecz zachowa je przy dawnych granicach,

tych zwaszcza, jakie miao za czasów Witolda. W ten sposób

zgóry starano si zapobiedz, aby mody Jagielloczyk nie wystawi

jako król polski takiego zatwierdzenia przywilejów koronnych, ja-

kiego si spodziewali Polacy, którzy pragnli, aby przyj ich sta-

nowisko wcielenia ziem litewsko -ruskich do Korony przez obietnic

nie oderwania od niej Litwy, Rusi, Podola, Modawii 2), albo przy-

1) Cod. epist. III nr. 7.

*) Por. projekt zatwierdzenia przywilejów przez Kazimierza z r. 1447 ^^' Cod,

epist. III. nr. 13, oraz uwagi Sroczyskiego: Elekcya Kaz., s. 26.
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najmniej uzna ich pretensye do owych ziem spornych przez obie-

tnic odzyskania ziem bezprawnie odczonych od królestwa ^).

Wiadomo, e z tem yczeniem , które Kazimierz po wieo
wystawionym przywileju wileskim odrzuci musia, zwróciy si

do niego stany koronne ju na pierwszym sejmie po jego koro-

nacyi, pod koniec sierpnia 1447 r. w Piotrkowie 2), gdzie wobec

tego rozpocz si dugoletni spór z królem o zatwierdzenie przy-

wilejów. Specyalnie poruszono ju wówczas, obok sporu o Podole,

take kwesty woysk, wymieniajc równie ziemi uck wród
tych ziem, co do których król mia wyranie obieca, e ich nie

odczy od Korony. danie to jest zrozumiaem tembardziej, e
bezporednio przedtem

,
przy samej koronacyi, Polacy mogli si prze-

kona, jak illuzorycznem si stao ich zapatrywanie, jakoby obecny

wadca tej ziemi, widrygieo, trzyma j z ramienia Korony, i mogli

odczu, e waciwie ju za jego ycia owe groce > oderwanie*

jej stao si faktem dokonanym. Zjawi si bowiem przy tym uro-

czystym obrzdzie take stary Olgierdowicz, lecz, jak to wyranie

wynika z opisu Dugoszowego 2), nie jako lennik Korony, tylko

wród innych kniaziów litewsko -ruskich, z Holszaskim, Olelko-

wiczem, Druckim, którzy bezsprzecznie podlegali w. ksistwu

litewskiemu.

To te nie dziw, e Litwini, nawet ci panowie, którzy, nie

mogc zapomnie dawnych uraz do Swidrygiey, nie pozwolili na

umieszczenie w przywileju wileskim imienia jego wród poprzedni-

ków Kazimierza na stolcu wielkoksicym *), przywykszy uwaa
ju za ycia Swidrygiey ziemie woyskie jako niezaprzeczon dziel-

nic w. ksistwa, jego samego za jako jednego z lennych ksi-

t Litwy.

O ich pogldzie na faktyczn przynaleno Woynia do w.

ksistwa wiadczy najlepiej zaraz pierwszy z owych zjazdów pol-

sko-litewskich, na których po wstpieniu Kazimierza na tron

polski tylekro przedyskutowano obustronne pretensye. Przy ro-

kowaniach lubelskich pod koniec maja 1448 r., przy których wród
przedstawicieli Litwy wystpuje te jeden z kniaziów woyskich,

*) Por. obietnic Kazimierza przy zatwierdzeniu przywilejów w r. 1453 u Du-

gosza: Hist. V 141.

*) Dugosz, V 38. ») V 33.

*) Przy wzmiance o nadaniach poprzednich w. ksit wymieniono, jak na to

ju zwrócono uwag, tylko Witolda i Zygmunta, dodajc co prawda »etc.«.
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Wasil Ostrogski (moe w charakterze namiestnika litewskiego

w Turowie?), a po których sam król Swidrygie w ucku od-

wiedzi^), Litwini, domagajc si granic Witodowych, dali tylko

zwrotu Podola i wos'ci oderwanych od Woynia (Oleska, opacina,

Horoda, Wiete), o samym zas' Woyniu, o ucku i Wodzimierzu,

wcale nie wspominajc); ich zdaniem bowiem ju go posiadali

przez fakt, e Swidrygieo uzna si lennikiem w, ksistwa.

To ostatnie zapatrywanie uwidocznio si przez obecno Swi-

drygiey i niektórych panów woyskich na sejmach w. ksistwa

w Wilnie, czego pierwszy przykad widzielimy w listopadzie 1445.

Brak wyranego dowodu, e i Swidrygieo znajdowa si wród sze-

regu kniaziów ruskich, którzy na zjedzie wileskim na schyku 1447

i pocztku 1448 rJ) przysigali posom krzyackim na zachowa-

nie wiecznego pokoju z Zakonem*), cho jest to bardzo prawdo-

podobne. Za to mamy wyrane wzmianki ródowe, e na sejmie

listopadowym 1449 r. by obecny w Wilnie jego starosta ucki

Niemira ^), a na sejmie z pocztku r. 145 1 sam Swidrygieo ^j wraz

z jednym z najmoniej szych panów woyskich bratem Niemiry,

Kozarynem ''). Wanym jest dla nas zwaszcza ten ostatni zjazd*

na którym Swidrygieo podpisa dokument Kazimierza, uznajcy

Jon metropolit kijowskim, na pierwszem miejscu poród przed-

stawicieli rady litewskiej, bezporednio przed ksiciem kijowskim^).

Nietylko bowiem bra udzia przy tem zaatwieniu sprawy cer-

kiewnej w myl ówczesnego stanowiska politycznego w. ksistwa

1) Matricularum Summaria I nr. 60 (29 VIII 1448); por. Dugosz, V 56.

2) DJugosz, V 45/9.

3) Jest to ten sam >sojni«, na którym nastpio 19 I 1448 wspomniane wyej

rozdanie dóbr w Braclawszczynie.

*) LEK X nr. 402, 406.

5) III ksiga Metryki lit. (Russk. istoricz. bibl. XXVII s. 10 1).

«) Russk. istoricz. bibl. VI nr. 67; pojawienie si tutaj, na czele rady litew-

skiej, widrygiely i Olelki jest tem znamienniejsze, e, jak susznie wskazano (Leon-

towicz w urn. minist. narodn. prosw. 1907, z. 9, s. 139) w radzie Kazimierza Jag.

ksita udzielni wystpuj tylko bardzo rzadko.

') Dok. I s. 50'.

8) O znaczeniu tego dokumentu por. Lewickiego: Unia florencka w Polsce,

s. 50/1, i Kruszewskiego: Istorija, V 528, gdzie wanie widrygielle i Olelce, do

którego sie równoczenie z prob o opiek dla prawosawia zwraca sam Jona (Russk.

bibl. VI nr. 66), przypisano gówne starania w tej sprawie.
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i, zdaje si, te duchowiestwa woyskiej dzielnicy i), lecz mu-

sia te uczestniczy przy naradach w sprawie Podola i Woy-
nia, jakie za inicyatyw panów litewskich wówczas si toczyy 2).

Twierdzenie Dugosza, e wtedy wikszo postanowia odstpi

cfd zamiaru odebrania tych ziem Koronie, mona interpretowa

jedynie w ten sposób, e co do Podola porzucono zamiar zajcia go

si, jak to w r. 1447 spróbowano, a co do Woynia uchwalono

nie czeka, aby wyzyskanie faktycznego stanu rzeczy wjrwoao

grone z Polsk starcie, lecz stara si o ugodowe uznanie go przez

Koron. Suszno takiej interpretacyi wynika ze stanowiska Litwy

w tej sprawie na nastpnym zjedzie polsko-litewskim, którego

projekt powsta wanie wród narad wileskich w styczniu i po-

party przez króla, spodziewajcego si, e rozwizanie sporów te-

rytoryalnych usunie trudnoci przy zatwierdzeniu przywilejów ko-

ronnych 2), urzeczywistni si pod koniec wrzenia w Parczowie.

Tam bowiem Litwini ponowili swe danie, aby im oddano

wszystkie ziemie sporne, przy czem tym razem obok Podola i oder-

wanych od Woynia woci oleskiej i ratnesko- wietliskiej wy-

mienili take, dzielnic Swidrygiey *). To ostatnie byo z ich

stanowiska potrzebnem tem bardziej, e niedugo przed zjazdem

parczowskim Polacy, którzy dotd w sprawie woyskiej zacho-

wywali si zupenie biernie, zrozumieli, i wobec staroci i post-

pujcej choroby Swidrygiey zblia si decydujca chwila, i zapo-

wiadali, i zajciu ucka przez Litwinów nawet wbrew królowi

sami przeszkodz ^).

Wiadomo, e w Parczowie do adnego porozumienia nie

przyszo. Dalszy za bieg wypadków naley ju do dziejów opa-

nowania Woynia przez Litw, obustronnych w tym kieruku usio-

wa bezporednio przed i po mierci jego doywotniego wadcy.

Aby te starania, ich skutki i wynik ostateczny naleycie zrozumie,

trzeba jednak pozna poprzednio stosunki wewntrzne w dzielnicy

Swidrygieowej.

Widzielimy, e dzieje spraw zewntrznych tej dzielnicy wyczer-

puje niemal cakowicie uksztatowanie si jej stosunku do Korony i do

1) Russk. istor. bibl. VI nr. 72 (28 X 145 1, nie 1452!); pismo, w którem

episkop wodzimierski DaniJ
,
przeklinajc imi papiea i metropolity Izydora i ska-

dajc \vyznanie wiary, poddaje si Jonie i za to otrzymuje jego bogosawiestwo.

2) Dugosz, V So. 3) Ibid., V 86.

*) Ibid., V 95/7. 5) Ibid., V 90.
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Litw^, przy czem coraz bardziej zblia si do tej ostatniej i w jej

polityce bierze udzia. Zatarg graniczny z Wadysawem mazo-

wieckim, panem ziemi bezkiej, o którym wspominalimy wyej,

moemy uwaa jako oddwik stanowiska Swidrygiey w spra-

wie obsadzenia tronu polskiego, poniewa take Wadysawa w za-

targach midzy jego bratem stryjecznym i domniemanym spad-

kobierc Bolesawem i Michaem Zygmuntowiczem z jednej a Ka-

zimierzem z drugiej strony do przeciwników w. ksicia litewskiego

zaliczy trzeba i). Dugie zas' spory i walki Jagielloczyka z »Mi-

chauszk« jeszcze w r. 1451 day si we znaki dzielnicy Swi-

drygiey albo przynajmniej jego najgorliwszom stronnikom; Ta-

tarzy bowiem, u których syn Zygmunta szuka pomocy, chcieli

pomci mier jego ojca na przywódcy zamachu z 1440 r. kn.

Iwanie Czartoryskim, znajdujcym si teraz zwykle przy boku Swidry-

giey. Zdaje si, e w tym celu urzdzili napad na kn. Iwana

na samym Woyniu, gdy musia umkn przed nimi samoczwart

i schroni si a w Trokach 2). Byo to zdaje si jedynem zam-
ceniem pokoju, jakiego zaywali Woynianie w czasie dziesicio-

letnich rzdów Swidrygiey.

*) Por. Caro: Gesch. Polens, IV 261/2.

2) LEK XI nr. 157.



III. Rzdy widrygiely na Woyniu 1442— 1452: stosunki

wewntrzne.

Chcc ze skpych róde owych odlegych czasów wydoby
jaknajdokadniejszy obraz wewntrznego ycia Woynia w okresie,

gdy po raz ostatni Woy mia osobnego, dzielnicowego ksicia,

naley pozna w miar monoci: i) sam ziemi, jej granice, po-

dzia i zasiedlenie, 2) jej mieszkaców, ich stosunki rodzinne, sta-

nowe i narodowociowe, 3) sposób rzdzenia, stanowisko w tych

rzdach tak ksicia, jak te i poszczególnych grup i warstw pod-

danych, udzia w nich spoeczestwa. Przedmiotem naszych docie-

ka bdzie wic przedewszystkiem ustrój terytoryalny, spoeczny,

i polityczny. W tych ramach bd te musiay znale pomieszcze-

nie rzadkie niestety, lune i niewyrane szczegóy z innych dzie-

dzin wewntrznego ycia, stosunków wyznaniowych, kulturalnych,

gospodarczych. Obok dzielnicy Swidrygiey na Woyniu, ziemi

uckiej i wodzimierskiej, nieraz trzeba bdzie uwzgldni take

powiat krzemieniecki, chwilowo wyodrbniony pod bezporedni

wadz Litwy, czasem te rzuci okiem na Bracawszczyzn, o któ-

rej najmniej wiemy.

Na wstpie niepodobna nie podnie niektórych trudnoci

metodycznych. Poprzednie prace, liczne i cenne, nad ustrojem ziem

litewsko - ruskich w maym tylko stopniu mogy nam przyj z po-

moc
,
gdy zadanie nasze zasadniczo od nich odbiega przez ogra-

niczenie si do stosunkowo niewielkiego terytoryum i bardzo krót-

kiego okresu. Naszem zdaniem jednak przy obecnym stanie wia-

domoci z tego zakresu, zwaszcza gdy chodzi o wiek XV, tylko

takie badania szczegóowe mog uchroni przed niepewnemi uogól-

nieniami i niebezpiecznymi wnioskami retrospektywnymi, przygo-

towa syntez. W naszym za wypadku bd zarazem przygoto-

waniem do poznania stosunków wewntrznych Woynia pod bez-

porednimi rzdami Litwy za Kazimierza, omówionych w ostatnim
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rozdziale pracy. róda, nasze, nawet przy tak ograniczonym przed-

miocie bada, nie bd znowu tak ubogie, jakby si na pierwszy

rzut oka zdawa mogo, cho oczywis'cie bdziemy si opierali

wycznie na wiadectwach s'cile wspóczesnych, uzupeniajc je

conajwyej dokumentami z czasu rzdów Swidrygiey na Woyniu
w poprzedniem dziesicioleciu i z czasu opanowania go przez Litw
bezporednio po jego zgonie. Trudnos'ci przeto sprawia mniej

brak róde, anieli ich rodzaj, mianowicie jednostronny a niemal

wyczny charakter nada ziemskich, oraz lakoniczno a nieraz

i niedokadno^) tych z nich, które si przechow^ay tylko w re-

gestach trzeciej ksigi zapisów metryki litewskiej. Przy studyach

nad ustrojem terytoryalnym trudnoci te powiksza chwiejno
terminologii geograficzno -administracyjnej tych z'róde, a nadto,

taksamo jak przy badaniach nad osadnictwem, rozsiedleniem ro-

dowem i kolonizacy ziemsk, znana trudno odszukania wielu

ówczesnych nazw na dzisiejszych mapach.

Na samym pocztku jedno zwaszcza narzuca si spostrzee-

nie, e mianowicie nigdzie, w adnem ródle, pochodzcem z ba-

danych przez nas lat, nie spotyka si dla owej caoci terytoryal-

nej na jak si póniej zoyy powiaty wodzimierski, ucki i krze-

mieniecki, utartego okrelenia: Woy, ziemia woyska, które

poprzednio byo w uyciu 2) a ponownie si przyjo dopiero nieco

póniej, gdy pod rzdami litewskiemi powiaty te zczyy si na

stae w jedn administracyjn jednostk, póniejsze (od r. 1566

dopiero) województwo woyskie^). Za czasów Swidrygiey w przy-

^) Jako t}'powy przykad, jakim przekrceniom podlegy czasem okrelenia to-

pograficzne przy zapisywaniu w ksidze nada Kazimierzowych, o której powstaniu

wyiej bya mowa, niech suy wyliczenie dóbr Paszka Dachnowicza w zapisce me-

tryki z 10 I 1452 r. (Dok. I s. 49^*), porównane z wymienieniem tycti samych miej-

scowoci w przywileju Kazimierza z i VI 1445 (Arch. Sang. I nr. 134), zachowa-

nym w oryginale.

2) Por. nadania Witoda »w ziemli woynskoiej< r. 1420/ 1 (Arch. Sang. I

nr. 26, 28 — pow. krzemie.); o genezie nazwy Woy uwagi Jabonowskiego w ró-

dach dziej. VI s. LII, a zwaszcza A. Szelgowskiego i X. J.
Fijaka w Sprawozd.

Akad. 1910 luty i 1911 kwiecie.

'j Wzmianki o »Woyniu< lub >ziemi woyskiej* w ustpach latopisa litewsko-

ruskiego, odnoszcych si do czasów przez nas badanych, oczywicie wobec znacznie

póniejszego spisania tego róda niczego nie dowodz. Tylko w jednem z zaregestro-

wanych w metryce lit. nada woyskich Kazimierza z 1442 r. uyto okrelenia »u Wo-

ynie (Dok. I 54''j. O rozciganiu si nazwy Woynia za rzdów litewskich take na

Bracawszczyzn , mowa bdzie niej.

i
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wilejach nadawczych i w aktach urzdowych niema wcale takiej

ogólnej nazwy dla terytoryum, znanego nam jako Woy, i okre-

la si je jedynie przez nazw jego stoecznego grodu ucka,
dodajc do tego czasem okrelenia tego rodzaju co »z ziemi

swoj <i). Istotnie bowiem nietylko u piszcego nieco póz'niej

Dugosza 2), nietylko w ródach krzyackich 3) spotykamy stale

wyraenie » ziemia ucka* w znaczeniu szerszem anieli sam uck
z swoim powiatem: ca dzielnic Swidrygiey, jak uzyska w r.

1442, okrela kancelarya koronna jako »gród uck z ca ziemi

swoj* *j, a w kancelaryi litewskiej nadania, obejmujce wsie nie-

tylko uckiego (w cisem znaczeniu), lecz i peremilskiego (o któ-

rym niej I a nawet wodzimierskiego powiatu zaopatrywano w na-

gówek »u ucku* lub »u ucku u wielikom* °). Tylko gdy cho-

dzio o szczególnie dokadne okrelenia terytoryalne
,

jak n. p.

przy sformuowaniu pretensyi litewskich w r. 1446^) albo wcze-

niej nieco w aktach unii Zygmunta Kiejstutowicza ^), wymieniano

osobno oba najwaniejsze grody, gówne centra ziemi, o któr
chodzio, a wic i uck i Wodzimierz. Rzecz wysoce znamienna,

e zwaszcza w owych ostatnich aktach, majcych przecie najwy-

raniej zabezpieczy prawa Polski do Woynia po s'mierci Zygmunta,

trzeciego z tych gównych grodów woyskich , Krzemieca nie wy-

mieniono, co miao si odbi jeszcze w sporach o Woy w r. 1569 8).

1) Por. np. przywilej Jagieliy dla ziemi Juckiej z 30 X 1432 (Cod. ep. Ii

nr. 82), nkZad Swidrygiey z panami ruskimi z 4 IX 1437 (ibid. nr. 91), projekt

oddania Swidrygielle Chemszczyzny w zamian za uck (Ms. ord. Zamoyskich 1603

t. III s. 218 9), wzmiank o wyprawie na uck w zapisce lwowskiej z 21 U 1452

(AGZ XIV nr. 2562) i t. p.

2j Dopiero pod r. 1466 pisze, jak raz ju wskazalimy, »terra Luczensis, quae

Wolhinensis antiuitus dicebatur< (V 464, por. I 22, 193, 347).

8) Por. Ordensbriefarchiy LXXVin a nr. 160 (20 VI 1453); Raczyski: Kod.

dyplom. Litwy, s. 112/3 (r. 1410 zamiast 1453); LEK XI nr. 321.

*) >Castrum Luczko cum tota sua terra* ma widrygieo odda w zamian za

Chemszczyzn (Ms. ordyn. Zam., 1. c).

*) Por. np. nadanie dla Niemiry z r. 1449 (Russk. istoricz. bibl. XXVn s. 10 1)

oraz Dok. I s. 49* iw zestawienia z Arch. Sang. I nr. 491, 50^. Nadanie dla Dow-
girda we »woci uckiej* w r. 1442 (Arch. Niew. I nr. 889), obejmuje równie wsie

peremilskiego i wodzimierskiego powiatu (por. Dok. I s. 49'*').

«j Cod. ep. III nr. 5.

') Wydane z oryg. w dodatkach do cyt. rozprawy B. Bar«'iskiego.

^) Por. twierdzenie ówczesnego starosty krzemienieckiego a zarazem wojewody

woyskiego ks. Al. Czartoryskiego, »i Krzemieniec w Polsce nie jest*, omówione

w pracy mojej o Przyczeniu Podlasia, Woynia i t. d. s. 155.

o. Halecki: Ostatnie lata widrygiefly. 7
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W zwizku z tern spostrzeeniem oraz z wskazanymi wyej do-

wodami
,
jak czsto w drugiej poowie XIV i pierwszej XV wieku

powiat krzemieniecki od ziemi uckiej bywa odczany i osobne
przechodzi koleje, nasuwa si wniosek, e okrelenie »uck« lub

>ziemia ucka* w szerszem znaczeniu, obejmujcem te Wodzi-
mierz z powiatem, rdzenny Woy w znaczeniu najcilejszem, na

Krzemieniec si nie rozcigao. Krzemieniecczyzna stanowia raczej

jedn z owych wos'ci - powiatów Woynia, które, jak ratneska,

lubomelska, oleska itd., silniej si od niego wyodrbniay, atwiej

si od niego daway odrywa i czy z innemi ziemiami przy-

legemi (n. p. Krzemieniec z wschodniem Podolem), atwiej odpa-

day bd' to do Korony, bd te, jak Krzemieniec w r. 1442,

do Litwy.

Zniknicia samej nazwy >Woy« w omawianym okresie nie

trudno wytómaczy. Wszak w znaczeniu pierwotnem rozcigaa
si ona na ca ow dzielnic starej Rusi, która sigaa od kra-
ców Maopolski a do dzielnicy kijowskiej, od ziemi brzeskiej

i Polesia pisko - turowskiego a do granic Rusi halickiej i w gb
stepów >Ponizia«, kamienieckiego i bracawskiego Podola. Otó,
jak wiadomo, w stuletniej epoce walk polsko-litewskich o te ob-

szary ten Woy pierwotny przesta istnie jako cao, a jedno-

stkami historycznemi stay si jego poszczególne, wiksze i mniej-

sze woci, ziemie i powiaty, o zmiennych bardzo losach. Ustalenie

stosunków nastpio wanie w poowie XV w., kiedy niektóre za-

chodnie woci woyskie, z Chemem i Bezem jako gównymi
orodkami, odpady raz na zawsze do Rusi czerwonej, reszta za
dawnego Woynia t. j. Woy rdzenny z uckiem i Wodzimie-

rzem (»ziemia ucka« w szerszem znaczeniu) oraz wo krzemie-

niecka utrwaliy si, po przejciowym okresie Swidrygieowym»
na wiekow przeszo przestrze czasu w posiadaniu Litwy. Uzy-

skawszy, jak niej opiszemy, w r. 1452 ow >ziemi uck>, Litwa

zczya j oczywicie, jak n. p. take w latach 1438 do 1442, z po-

siadan ju Krzemieniecczyzna, a poniewa bya to wiksza cz
caego pierwotnego Woynia, poniewa, jak pisze Dugosz pod

r. 1466, wanie ziemia ucka >Wolhinensis antiuitus dicebatur*,

na ten wanie obszar przeniosa si niebawem, jeszcze za Kazi-

mierza, dawna nazwa Woynia. Poniewa za, jak zobaczymy, za

rzdów litewskich a do ich koca (do r. 1566) czya si admi-

nistracyjnie z tym obszarem take pozostaa Litwie cz Podola,
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mianowicie Bracawszczyzna , zostaa i ona w tym czasie nazw
Woynia objta i zaliczaa si a do ustanowienia odrbnych
województw, woyskiego i bracawskiego, do powiatów woyskich.

Zaznaczyo si to wyraz'nie, mimo zmian w 1566 r., jeszcze trzy

lata póniej przy wcieleniu poudniowej Rusi do Korony ^). Wy-
nika z tego wszystkiego, e jeli, mówic o poowie XV wieku,

czymy powiaty wodzimierski , ucki i krzemieniecki pod nazw
Woy, to popeniamy pewnego rodzaju anachronizm, konieczny

jednak ze wzgldu na utart od wieków caych terminologi. Trzeba

nam tylko pamita, e wobec rozbicia pierwotnego Woynia a nie-

utworzenia si jeszcze póniejszego z epoki litewskiej, Woyniem
»par excellence« jest was'nie dzielnica Swidrygiey, »ziemia ucka*

w szerszem znaczeniu, z uckiem i Wodzimierzem. Tem atwiej

zrozumie nam bdzie niej taki n. p. drobny na pozór szczegó,

jak z marszaka ziemi uckiej a nastpnie marszaka ziemskiego

dzielnicy Swidrygieowej powsta w kocu marszaek ziemi wo-

yskiej w czasach litewskich. Do czenia za >ziemi uckiej*

z Krzemieniecczyzn w jedn cao uprawnia nas przynajmniej to,

e czono je w ten sposób, z tym samym co póniej podziaem

na trzy gówne powiaty, w cigu tego krótkiego czasu, kiedy po

upadku Swidrygiey w r. 1438 a przed utworzeniem jego nowej

dzielnicy w latach 1442/3 Litwa rzdzia bezporednio ju caym
tym obszarem: mamy bowiem zapisane w metryce litewskiej dwie

(znane nam ju) grupy nada z tych lat z nagówkiem »U Kre-

mienci i w ucku i w Woodimieri*, wzgldnie »U ucku i w Wo-
odimieri, u Kremienci* ^).

Nieatwo przychodzi wykreli granice caego tego teryto-

ryum, Woynia w utartem znaczeniu tego sowa, w badanym przez

nas okresie. Wobec braku oznaczenia jakiejkolwiek czci tej gra-

nicy w ródach wspóczesnych jedynym moliwym sposobem do

osignicia tego celu jest drobiazgowe sprawdzanie, o ile granice pó-

niejsze, znane nam stosunkowo lepiej, zgadzaj si z oznaczeniem

przynalenoci terytoryalnej poszczególnych miejscowoci w doku-

mentach z poowy XV wieku. Z czasów co prawda póniejszych

o wiek cay znamy najdokadniej granic od strony ziem ruskich

Korony, a wic od zachodu i poudnia, podan drobiazgowo przy re-

*) Por. w pracy cytow. w poprzednim przyp. s. 57/8, 172.

») Dok I s. 558°-^, 531*°".

7»
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wizyi granicy midzy Koron a w. ksistwem litewskiem w r. 1 546 1).

Okazuje si, e odczajc oczy\vis'cie od Korony te wos'ci, ongi

woyskie, które odpady was'nie za ycia Swidrygiey (Wiety,

Ratno, Luboml, Horodo, opacin, Olesko), pozostawia ona przy

Woyniu te wszystkie wsie bliskie granicy, które spotykamy sto

lat przedtem jako nalece do powiatów wodzimierskiego, uckiego

i krzemienieckiego z kilkoma tylko tak nieznacznymi wyjtkami ^),

e -raczej tylko potwierdzaj zasadnicz zgodno. Poczyniwszy te

drobne poprawki, moemy wic przyj jako fakt zgóry prawdopo-

dobny, e t cz granicy oznaczy wypada zgodnie ze stosunkami

o stulecie jedno póniejszymi. Ten sam wniosek nasuwa si co

do granicy wschodniej, a to z tego powodu , e chodzi o granic

naturaln, utworzon przez rzek Sucz ^j, od jej kolana na pón.-

zachód od Chmielnika, gdzie bieg jej zwraca si ku pónocy, a
niedaleko zapewne jej ujcia do Horynia. Jedno tylko i tutaj trzeba

uczyni zastrzeenie. Cho bowiem w r. 1437 dobra zwiaholskie

zaliczaj si do powiatu ytomierskiego^), a wic do Kijowszczyzny,

cho i póniej znowu, za czasów litewskich, Zwiahel do ziemi

kijowskiej naley-), okazuje si, e w r. 1446 kniaziowie Zwia-

1) To ciekawe oznaczenie granicy starannie przeniós na map Kolankowski

L. : Zygmunt August, w. ksi§e Litwy, s. 281— 285 i tablice IX—XI. Oprócz map,

doZ^czonych do tego dziea, uwzgldnialimy przy opracowaniu naszej mapy histo-

rycznej Woynia take map w. ksistwa litewskiego doczona do Lubawskiego

:

Obastnoje dielenije (gdzie jednak mylnie wczono do Woynia Luboml, Ratno i Wiety),

Atlas historyczny Jabonowskiego, oraz map poudniowej Rusi przed unia lubelska

przy IV t. Istoriji Ukraini-Rusi M. Kruszewskiego.

2) I tak w poowie XV w. naleay do Woynia: i) Kreczów nad Bugiem koo

Litowiia (Archiw Jugo-Zap. Kossii VII/i nr. 3''), skd wniosek, ie granica trzymaa

sie tutaj Buga, a nie odbiegaa nieco ku wschodowi, jak w XVI w. (róda dziejowe

XVIII 220, o powodach zmiany por. Akty JZR I s. 89), 2) Zacharowce nad Bohem,

Ga poudniowych kracach pow. krzemienieckiego (Dodatek I nr. 5), co wiadczy, e
granica nie sza tutaj Bokiem, koo Kotiuyniec, jak sto lat póniej (Kolankowski,

o. c, s. 285), lecz sigaa do róde samego Boha.

3) Por. jednak trafne spostrzeenia Jabonowskiego (róda dziej. XIX s. 8

wstpu) o ruchomoci tej granicy, która nigdy nie schodzia si dokadnie z samem

korytem rzeki.

*) Dodatek I nr. 11.

5) Lubawskij, o. c, s. 241 ; Arch. Sang. I nr. 117 (r. 1499: >w powietie ki-

jewskomc). Ju w r. 1486 przeznacza si da miodow zwiaholsk dla wojewody ki-

jowskiego (Russk. istor. bibl. XXVII s. 237). Por. tei A. Z. Rossii I nr. 77 i cyt.

wyiej uwagi Jabonowskiego; póniej w XVI w. Zwiahel znów naley do Woynia.
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holscy naleeli, jak raz ju wskazalimy, do rady Swidrygiey ^),

z czego wynika, e i pograniczny Zwiahel nad Stucz przyczo-

nym zosta do jego dzielnicy woyskiej. Najwiksze jednak tru-

dnoci sprawia granica pónocna, o której nawet w póniejszych

czasacli wobec braku dokadnyci wiadectw i niewtpliwycli chwiej-

noci ^) nie wiemy na pewno, gdzie przecinaa dolny bieg prawych

dopywów Prypeci. Rzecz jasna, e dla naszych czasów pewnych

wskazówek jeszcze mniej. róda wskazuj nam tylko niektóre

miejscowoci, które napewno naleay do dzielnicy Swidrygiey,

od których wic trzeba granic posun ku pónocy: s to nad

Stochadzi Obzyr'), nieco dalej na wschód Sierchów ^), nad Sty-

rem Czartoryjsk jako orodek udziau kn. Czartoryskich ^), nad

Horyniem Stepa z przylegemi wsiami a do Tutowicz^), nad

Sucz za naleca równie do Stepaszczyzny uchcza ^). Wy-
nika z tego, e i z tej strony granica odpowiada musiaa mniej-

wicej ju w XV wieku póniejszej granicy pónocnej wojewódz-

twa woyskiego.

Na tak odgraniczonem terytoryum, obejmujcem wic do-

rzecza poudniowych dopywów Prypeci (z wyjtkiem ich dolnego

biegu) a do lewego brzegu Suczy, a sigajcem midzy Horodem
i darami a do Bugu, koo Zacharowiec za a do róde Boha,

musimy jeszcze oznaczy granice, odczajce od cilejszego Wo-
ynia Krzemieniecczyzn, a od ziemi uckiej w cilejszem znacze-

niu powiat wodzimierski. Co do pierwszej z tych granic, to znane

nam wspóczesne wzmianki ródowe, wród których naczelne miej-

1) Dodatek I nr. 27.

2) Por. cytowana wyej map Kruszewskiego i uwagi do niej, s. 501/2.

3) Akty Jugo-Zap. Rossii I nr. 29; Dok. I s. 49^ (r. 1452).

4) Dok. I s. 49S (r. 1452).

5) Owiadczenie Czartoryskich przy rewizyi zamków woyskich 1545 r., e
>imenie hoownoie otczyznu naszu Czortoryesk maiem ne w powetie wolynskom, ale

w litowskom« (róda dziej. VI s. 29), które ju nieraz nasuwao wtpliwoci, mojem

zdaniem byo tylko powoaniem si na egzempt z powiatu miejscowego, którym si

cieszyy ich dobra ojczyste, tak jak inne dobra mocniejszych kniaziów i panów w.

ksistwa w XVI w.

*) Dobra stepaskie i wsie stepaskich bojarów Fedorowiczów podane w pó-

niejszej wzmiance o nadaniu dla Jerzego Holszaskiego (Arch. Sang. III nr. 112;

por. Wolff: Kniaziowie, s. 98/9), o którem pomówimy w IV rozdziale; o odwiecznej

przynalenoci tych okolic do Woynia por. owiadczenie tyche Fedorowiczów w r.

151 1 (Russk. istor. bibl. XX s. 688).

') Wspomniana w tem samem nadaniu.
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V

sce zajmuje sprawa korecka, pozwalaj nam utosami j w gównym
zarysie (z pewn tylko rónica na zachodzie) z granic pónocn
powiatu krzemienieckiego w wieku XVI i), stanowic jak gdyby
przeduenie granicy midzy powiatem uckim a Koron (ziemi

bezk), tak e Krzemieniecczyzna, górne dorzecze Ikwy, Horynia

i Suczy, przedstawia si jak gdyby szeroki pas ziemi, przylegy

do wschodniej poaci s'cilejszego Woynia od strony poudniowej.

Za to dos' znaczne zmiany w porównaniu ze z'ródami z drugiej

poowy wieku XVI daj si stwierdzi na granicy midzy uckiem
a Wodzimierzem; cay szereg dokumentów wspóczesnych wska-

zuje wyraz'nie, e w poowie XV wieku granica ta bya posunit
do znacznie ku zachodowi, na korzy powiatu uckiego, do któ-

rego nale wówczas Obzyr^) i wo mielnicka z Piaseczna 3) na

pónocy, a Twierdy, Kisielin, Hubin, Markowice i t. d. *) na po-

udniu. Tembardziej wic bya wtedy ziemia ucka, nawet w ci-

lejszem znaczeniu, gównem centrum Woynia nietylko co do wa-

noci politycznej, lecz take co do rozlegoci.

Bardziej szczegóowe badania okazuj jednak, e chcc g-
biej wnikn w ustrój terytoryalny Woynia z czasów Swidrygie-

owych, nie wolno si ograniczy do utartego, w myl analogii

z póniejsz epok, podziau na trzy powiaty: wodzimierski, ucki

i krzemieniecki. Widzielimy wprawdzie, e ju wówczas, zwaszcza

gdy cay ten obszar si czy pod wadz Litwy, podzia ten sta-

nowi jakoby schemat gówny, i rzeczywicie przy okreleniach po-

oenia rónych wsi w dokumentach nadawczych te trzy powiaty

s stosunkowo najczciej wymieniane. Ale spotykamy te wcale

1) Granice wewntrzne powiatów woyskich w drugiej poJowie XVI w. ozna-

czy mona wedug regestów poborowych , wydanych przez Jabonowskiego w ró-

dach dziejowych (t. XIX), a zuytkowanych przeze w Atlasie historycznym. Por.

nadto oznaczenie granic powiatów litewskich w r. 1565, wyd. u Lubawskiego : Sejm,

dod. 55. — Wspomniana rónica co do granicy ucko - krzemienieckiej polega na tem,

e pón. -zachodni zaktek póniejszego pow. krzemienieckiego naleia w badanych

przez nas latach do woci- powiatu peremilskiego (Korsów, Siestratyn: 1452 r. Akty

JZR I nr. 29), czci powiatu uckiego.

-} Akty JZR I nr. 29 (1452).

3) Akty Zap. Rossii I ur. 53^ (1450); Dok. I. s. 49"'' (1452); take w pierw-

szej poowie XVI w. wo mielnicka zaliczaa si jeszcze do pow. uckiego (Arch.

Sang. III nr. 99, 130; róda dziej. VI s. 33 — r. 1507/45 — taksamo u Lubaw-

skiego, 1. c, s. 160/1).

) Akty Zap. Rossii nr. 53 ^ ; dodatek I nr. 29 (Omiechowicze) i 36 (1451)-
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czsto okrelenia inne, wspominajce o przynalenoci rónych sió

woyskich do innych powiatów (po za tymi trzema), do rónych
odrbnych woci.

Zuytkowanie tych ciekawych wzmianek nie jest atwem
z dwóch powodów. Po pierwsze s one z natury rzeczy przypad-

kowe, dorywcze, rozrzucone po niekompletnym oczywicie mat
ryale dokumentowym, i dlatego nie daj systematycznego pojcia

o podziale caej ziemi; po drugie za trzeba wzi pod uwag
chwiejno terminologii róde litewsko -ruskich, nawet urzdowych,

przy uywaniu okrele: ziemia, powiat i wo. W naszym wy-

padku chodzi gównie o te dwa ostatnie terminy. Z pierwszym

bowiem spotykamy si w badanych dokumentach tylko wyjtkowo,

przy czem nie wiemy, czy w danym wypadku i) wyraenie » ziemia

ucka* jest uyte w znaczeniu szerszem lub cianiejszem, przeciwsta-

wionem jednak w kadym razie w sposób bardzo znamienny »woci*
krzemienieckiej. Co do » powiatu*, to wiadomo, e wyraz ten w obr-
bie ziem litewsko -ruskich oznacza bez rozrónienia obszary zupe-

nie odmienne co do swego stanowiska w ustroju pastwowym
i swej rozlegoci, bd' to cae obszerne dzielnice, bd te znowu

drobne stosunkowo ich czci; to te nie moe wcale zadziwi, jeli

w niektórych wypadkach przy wysnuciu z rónych wzmianek ró-
dowych ostatecznego wniosku jeden taki »powiat« (w znaczeniu

skromniejszem) okae si czci innego. Moliwie jeszcze chwiej-

niejszym co do swego znaczenia jest termin >wo* 2), którego

wywód etymologiczny od pierwiastku »wadania* 2) pozostaje lo-

gicznym bez wzgldu na to, czy oznacza ksistwo obszerne czy

te jakiejkolwiek wielkoci kompleks dóbr.

Przechodzc do zastosowania tych ogólnych uwag do doku-

mentów woyskich z poowy XV wieku, stwierdzamy ju na

pierwszy rzut oka, e w tych konkretnych wypadkach w zupe-

1) Dodatek I nr. 2 (1433); por. nadto wyraenie »z ziemlany woJynskoje i wo-

odimierskoje ziemli« w póniejszym znacznie (1488 r.) dokumencie Kazimierza Jagiel-

loczyka (Russk. istor. bibl. XXVII s. 424).

^) Por. w najnowszej literaturze ciekawe spostrzeenia W. Kamienieckiego

:

Rozwój wasnoci na Litwie, s. 95/Ó; nadto te u Kruszewskiego, V 294.

') Analogiczne znaczenie pierwiastkowe ma napotkany wyjtkowo termin

>dierenie< (Dodatek I nr. 14 r. 1438 »w pow. uckim, diereniu pooskim*), iden-

tyczny niewtpliwie z >woci*. W dokumentach aciskich XVI w. wo nazywana

bywa >comitatus« (por. np. Arch. Sang. III nr. 112, 178, 181 — »comitatus alias

Yoloscz* i t. p.).
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noci si potwierdzaj. I tak terminu »powiat« uywa si w nich

taksamo do oznaczenia caej (w cilejszem znaczeniu) ziemi uckiej

od Obzyra na pónocy a do okolic Buremla na poudniu i), jak

te i do okrelenia maego obszaru koo Radomys'la (midzy tyme
Buremlem a samym uckiem), kilku najwyej sió i dworów, na-

zwanych »powiatem« radomylskim 2), cho le w obrbie owego

powiatu uckiego; albo znowu czytamy o jakim opowiecie* bere-

zeskim ^), w okolicach Berezna nad Sucz , a z innego znowu

dokumentu z tyche lat dowiadujemy si, e to samo Berezno na-

ley do powiatu uckiego *), jak to zreszt wobec jego pooenia
geograficznego zgóry mona byo przypuci. Niemniej rónoznacz-

nym jest oczywicie termin »wo*. Syszymy o woci uckiej,

gdy jest mowa o caej uckiej ziemi, a to nawet prawdopodobnie

w najszerszem znaczeniu ^), a w innym znowu przywileju nadaje

si w powiecie uckim Basowo z woci swoj ^), obszar stosun-

kowo niewielki, identyczny conajwyej z owemi dziesicioma sio-

ami, które w tych stronach, oprócz samego Basowa, obdarowana

rodzina posiadaa po kilkudziesiciu latach '^). Wreszcie podnie
trzeba, e w atwo zrozumiay sposób oba te chwiejne terminy si

spotykaj i pokrywaj. Pewne kompleksy ziemskie rónej wielkoci,

lecz stanowice naturalnie zawsze tylko czstk ziemi powiatu (w szer-

szem znaczeniu), do którego nale, a wic szereg wsi i dworów,

skupiajcych si okoo jednej znaczniejszej czy wikszej osady lub

nawet grodu, ich pierwotnego orodka gospodarczego, nazywaj

si naprzemian powiatem (w cianiejszem znaczeniu) albo te wo-
ci: tak n. p. w powiecie wodzimierskim ley wo turijska^),

czasem te turijskim powiatem zwana ^). Zastrzedz si przy tern

naley, e te woci - powiaty nie zawsze tworzyy zarazem jedno-

stki majtkowe, dziedzictwo tego samego rodu lub jednolity

kompleks dóbr hospodarskich; pokryway si stale z takiemi je-

1) Akty JZR I nr. 29 (1452); czasem ujrwano nawet w póniejszych czasach

dla caego Woynia okrelenia powiat (np. Arch. Sang. III nr. 175 r. 1517: »zie-

mianie hospodarskije wolynskoho powietu«).

2) Dodatek I nr. 27 (1446).

') Dok. I s. 491* (1452); por. o tej samej wsi: >JabIonno danniki u Berexnom«

w Arch. Sang. I nr. 134 (1445).

*} Dodatek I nr. 27. ^) Por. wyej, s. 97, przyp. 5 (r. 1442).

•) Dodalek I nr. 3 (1434). ') Arch. Sang. I nr, 69 (1470)-

8) Dok. I s. 56" (b. d., kolo r. 1452?).

") Dodatek I nr. 25 (1446).
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dnostkami chyba jedynie w odlegej epoce pierwotnego zawaszcze-

nia. W XV za wieku obok takiej np. woci -powiatu koszerskiego

(w pow. wodzimierskim), który ju poznalimy jako dziedzictwo

kniaziów Sanguszkowiczów ^), widzimy te wo-powiat ostrogski,

gdzie obok samego Ostroga, gniazda staroytnego udziau ksi-
cego, ley wie hospodarska Mieyriecze

,
przechodzca z nadania

Swidrygieowego w posiadanie monej rodziny szlacheckiej -).

W czasach, o których mówimy, zachowa si tylko zwizek czysto

terytoryalny, czcy wszystkie osady pewnej takiej woci z gówn
jej miejscowoci, od której wzia nazw. Zwizek ten odbija

si te w odmiennem od wspominanego dotd a wielce chara-

kterystycznem okrelaniu pooenia: zamiast n. p. powiedzie, e
dana wie ley we woci mielnickiej czy turijskiej, z'róda dodaj
do jej nazwy tylko krótki zwrot »u Mielnici« lub »pod Turijskom*^).

Std o miejscowociach, uytych do takiego okrelenia, jak w da-

nych przykadach Mielnica i Turijsk. zgóry przypuci mona, e byy
centrum, podobnej woci, choby brakowao wyranej wzmianki.

W przykadach dotd przytoczonych poznalimy ju znaczn

cz tych powiatów- woci cilejszego Woynia, o jakich nam
z'róda ówczesne przekazay wiadomo. S to wic w powiecie

wodzimierskim: wo koszerska, obejmujca cz powiatu na le-

wym brzegu Turji*), i turijska, szereg osad nad t rzek i na pra-

wym jej brzegu w gór i w dó od samego Turijska ^j; w powie-

cie uckim za: wo mielnicka, midzy kolanem Stochadzi koo
Podrya ^) a granic powiatu wodzimierskiego, pooska nad doln
Poonk koo samego ucka "), radomylska na lewym brzegu Styra,

nieco w gór od ujcia Ikwy, o nieznanej bliej, lecz w kadym

ij Arch. Sang. I nr. 37 (1441). ^) Dodatek I nr. 8 (1437).

3) Dok. I s. 55I. 13.

*) O rozlegoci dóbr koszerskich por. cytowany ju poprzednio dok. z 1404 r.

(Monogr. XX, Sanguszków I 58), tudzie akt podziau woci koszerskiej w r. 1502

(Arch. Sang. III nr. 147).

') Dok. I s. 5513 (1442I, s. 56" (koo r. 1452: Kustycze); Dodatek I nr. 25

(r. 1446: Zadyby). Nadto w dok. z lat 1502— 1515 (Arch. Sang. III nr. 51, 13Ó, 153).

^) Dok. I s. 551 (1442: Biereg), 49', 50^ (1452: Piaseczna, Podryie). Nadto

w dok. z lat 150914 (Arch. Sang. III nr. 99, 138).

') W dok. z r. 1438 powiedziano o kilku osadach, e le§ w pow. uckim

a »dzierieniu« pooskiem (Dod. I nr. 14); e tu chodzi o wo-powiat, tego do-

wodzi akt z r. 1507 ipowiat pooski na Woyniu, wie suca od wieków »k' Po-

onoj* — Rusk. ist. bibl. XX s. 5Ó6/7), mówicy o sprawach z poowy XV wieku.
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razie niewielkiej rozlegoci, torhowicka nad doln Ikw ^), basow-

ska obejmujca grup osad w rodku obszaru otoczonego kolanem

Horynia koo Hoszczy, ukowska 2) na zachód a ostrogska ^) na

poudnie od poprzedniej nad Horyniem, stepaska nad dolnym

Moryniem *) i berezeska na lewym brzegu dolnej Suczy, Umyl-
nie opucilimy peremilsk, o której dokadniej trzeba bdzie

wspomnie. Nadto doda naley kilka woci powiatu krzemie-

nieckiego: zbarask, w jego zaktku po. - zachodnim 5), szumsk,

na pónoc od górnego Horynia, przy granicy uckiej^), i kumi-
sk , nad górn Sucz '').

Zgóry trzeba by przekonanym, e wobec wskazanej przypadko-

woci wzmianek ródowych wykaz ten dalekim jest od zupenoci;

monaby nawet wyrazi bardzo prawdopodobne przypuszczenie,

e takwo tworzyy take n. p. znane nam dobrze dobra koreckie,

cho nie s wyranie tak nazwane w znanych nam ródach wspó-

czesnych. Waniejszem jednak od podobnych domysów i wnio-

sków, wydobytych ze róde póniejszych 8), jest zasadnicze pytanie,

czy cay obszar kadego powiatu (w szerszem znaczeniu) rozpada

si na takie woci
,

jak gdyby niszego rzdu komórki podziau

1) Wo torhowicka wspomniana dop. w doli. z r. 1509 1 1527 (Arch. Sang.

III nr. 98, 317, lecz ju w nadaniu widrygieJy z r. I437 (dod. I nr. 7) sieliszcze

Staj (moe pón. Dorohostaj ?) w pow. uckim jest nazwane »torhowickoje sieo«.

*) »U ukowie* w dok. 144Ó r. (dod. I nr. 28), wyrane wzmianki o »powie-

cie* ukowskim 1501/2 r. (Leontowicz: Akty, nr. 574, 587, 628).

8) »Districtus ostrogoviensis« jui 1386 (Arch. Sang. I nr. 5, por. 16); yterra

et districtus ostroviensis« 1507, zamek O. z ca§ woci 1511 (tamie III, nr. 80, II5).

*) Wedug dok. z r. 1511 (Arch. Sang. III nr. 112) Kazimierz Jagiell. nada

ks. Jerzemu Holszaskiemu (w po. XV w., o czem niej !) Stepa »cum toto comi-

tatu alias wloszci§«.

5) Krupowicz: Zbiór dypl. nr. 16 (1434); spis wsi, nalecych do Zbaraa,

z r. 1463 w Arch. Sang. I nr. 57.

*j Dok. I s. 55! (1442: »Smordow a Turja pod Szumskom«).

<) Dok. I. s. 55^. 10 (1442). O jej obszarze por. te dok. z r. 151 7 (Arch.

Sang. III nr. 178, por. 186, 204); nalea do niej wówczas te Krasiów.

8) Tak n. p. w dokumentach z r. 15 18 (Arch. Sang. III nr. 181, 183) znaj-

dujemy wiadomo o woci kokowskiej (Koki nad Styrem, w gór od Czartoryska)

w pow. uckim, do której naleay Raznycze na preciwnym brzegu Styru, i o »distri-

ctus Polonensis*. (Poonne we wschodnim pow. krzemienieckim), przeciwstawionym

powiatowi luckiemu; w r. 1531 ks. Outrogski wspomina o woci rówieskiej (Arch.

JZR VIII, 4 s. 3Ó6); nadto przy rewizyi zamków woyskich w r. 1545 przedoono

dokument (nieznany) Kazimierza Jagielloczyka, wzmiankujcy o woci midyskiej

(na po. od Wywy w pow. wodzimierskim — róda dziej. VI s. ló).
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terytoryalnego. Odpowied kategoryczna jest niemoliw, naszem

jednak zdaniem musi raczej wypas' przeczco. Nie chodzio o po-

dzia systematyczny na drobniejsze jednostki, lecz raczej tworzyy

si one samorzutnie, w miar rozszerzania si osadnictwa od jakiej

osady dawniejszej na ssiednie bezpos'rednio okolice, zgodnie z wa-

runkami topograficznymi, zwaszcza za hydrogaficznymi. Na sto-

pie wyodrbnienia si takiego terytoryum wpyway oprócz wa-

runków miejscowych take inne okolicznoci: jego rozlego,

zjednoczenie w rku jednego was'ciciela — n. p. wytworzenie si

osobnego udziau ksicego, nie najmniej za blisko granicy

owej wikszej jednostki terytoryalnej, powiatu-ziemi, w skad któ-

rej wchodzio, i spowodowane tem pooeniem kresowem przewroty

polityczne. Z tego to wanie powodu wyodrbniy si tak silnie

a ostatecznie odpady do Korony owe tylekro wyliczone zacho-

dnie woci woyskie i z tejsamej te przyczyny rozluni si

zwizek midzy ziemi uck a tak rozleg stosunkowo »woci*
krzemienieck, która, jak widzielimy, jeszcze za czasów Swidry-

giey wyjtkowo tak bywaa nazywan i), cho ju tworzya wów-

czas powiat w szerszem znaczeniu, równorzdny z wodzimierskim

lub uckim, osobne przechodzia losy polityczne i miaa w swym

obrbie szereg woci pomniejszych.

Najciekawszego jednak przykadu takiego rozpocztego, lecz

ostatecznie nie dokonanego przeksztacenia si jednej woci po-

wiatu uckiego w powiat zupenie osobny dostarcza nam » po-

wiat « peremilski. Jest to pas pograniczny powiatu uckiego od

strony Korony, wsunity midzy powiaty wodzimierski i krzemie-

niecki, z Peremilem nad Styrem jako gówn miejscowoci, obszar,

którego granice róda pozwalaj wyznaczy cakiem dokadnie 2).

Cho zalicza si do woci uckiej w szerszem znaczeniu % cho

1) Dodatek I nr. 2 (1433), 5 (1437) — a nawet Arch. Sang. III nr. 470 (z r.

1533). Ju Hruszewskij {V 294 przyp. l) przypuci, ie pow. krzemieniecki powsta moe
przez chwiejno przynalenoci tego kresowego terytoryum w walkach polsko-litewskich,

i odrzucii susznie domys Lubawskiego (Oblastn. diel., s. 209), jakoby mia pocztek

swój w efemerycznem ksistwie kriemienieckiem.

3j Dok. I s.
54I8. 55" (1442: Mirków, Szybienoje); Arch. Sang. I nr. 134

(1445: Berestki), nr. 48 (1451: Lipa); Archiw JZR VIII/4 nr. 7 (1451: Choluniew

i t. d); Akty JZR I nr. 29 (1452: Korsów, Siestratyn); Dok. I s. 4911 (1452: Zwi-

niacz), 4910 (Pieczychwosty, Skrykoowy, Bodaczów, Smyków); Leontowicz: Akty,

nr. 299 (1496: Koodiee).

') Por. wyej, s. 97 przyp. 5 (1442).
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W ramach owego gównego podziau na powiaty wodzimierski,

ucki i krzemieniecki nie zajmowa osobnego miejsca i), bywa prze-

cie bardzo czsto w owych ródach przeciwstawiany powiatowi

uckiemu, jak gdyby stanowi cao zupenie odrbn, i nigdy

w XV wieku nie jest nazwany woci, lecz zawsze powiatem, co

mimo chwiejnoci terminów przecie na ogó zdaje si wska-

zywa jednostk terytoryaln wyszego stosunkowo rzdu. W po-

owie XV wieku to wyodrbnienie si tej okolicy byo ju tak

silne, e, jak wspominalimy, w r. 1442 wanie tutaj, chcc prze-

szkodzi odpadniciu do Korony i zamkn drog na uck, od-

dano szereg wsi granicznych najmoniejszemu dygnitarzowi rdzen-

nej Litwy ^), e co wicej spotykamy, co prawda w latach nieco

póniejszych, osobnego starost czyli namiestnika peremilskiego,

miejscowego ziemianina, wymienionego obok starosty uckiego

i namiestnika wodzimierskiego ^). Mimo to jednak proces utworze-

nia si odrbnego powiatu peremilskiego ostatecznie do skutku nie

przyszed, dalszych namiestników tego rodzaju tu ju nie spoty-

kamy*) i caa ta »wo « graniczna zespolia si na stae z po-

wiatem uckim. Jest to tem znamienniejsze, e w ssiedniej Bra-

cawszczynie drog podobnego, lecz skuteczniejszego procesu

z woci Winnickiej, która za czasów Swidrygiey bya jeszcze

czem analogicznem, jak n. p. wo zbaraska w powiecie krzemie-

nieckim ^), która jednak ju pod koniec rzdów Kazimierza Jagiel-

loczyka miaa swych osobnych namiestników ^), wytworzy si

istotnie odrbny powiat winnicki , majcy stale swych namiestni-

1) Por. Dok. I s. 55" i nagówek przed 55*. W r. 1533 spotykamy sie z okre-

leniem »wlo peremilska* (Arch. Sang. III nr. 437).

*) Arch. Niew. I nr. 889.

5j Leontowicz: Akty litowskoj mietriki, I nr. 13; Archiw JZR Vin/4 s. 193

(b. d. miedzy r. 1463 a 1475). Jest nim Andrzej Wootowicz, dziedzic Zwiniacza

w pow. peremilskim (Dok. I s. 49'').

*) Wprawdzie r. 150Ó wystpuje jako wiadek w ucku (Arch. Sang. I nr. 131)

namiestnik peremilski kn. Iwan Putiatycz, lecz prawdopodobnie byJ on tylko takim

zwykym dzierawc hospodarskim
,
jakich wówczas spotykamy z tytuem namiestników

take w drobniejszych posiadociach wielkoksicych na Woyniu (np. w Horócho-

wie, Zdobicach — r. 1495, Russk. istor. bibl. XXVII s. 598); >powiat« peremilski

zszed wtedy ju niewtpliwie do rzdu zwykej woci o wyczenie gospodarczem

znaczeniu Nie inne znaczenie mia n. p. w XVI w. t. zw. pow. kowelski, cho
nawet dzierawców tamtejszych nazywano czasem starostami.

5) Krupów icz, 1. c,

') Lubawskij : Obastnoje dielenije, s. 262.
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ków a nastpnie starostów i zajmujcy, jak wiadomo, w póniej-

szem województwie bracawskiem równorzdne stanowisko obok
powiatu stoecznego Bracawia.

Fakt, e ustrój terytoryalny Woynia znajduje si wów-
czas was'nie w stadyum wytwarzania i ustalania si, wskazuje na

ywy rozwój osadnictwa w tych czasach, postpy i zmiany w za-

siedleniu i stosunkach wasnos'ciowych caej ziemi, czego znowu
dobitnym wyrazem s wanie róda, z których cigle korzystamy,

mianowicie liczne nadania ziemskie. Przeniesione na map, wska-

zuj nam one w dalszym cigu, e to zasiedlenie byo stosunkowo

najgstszem w czciach poudniowych, wzgldnie poudniowo za-

chodnich i zachodnich powiatów wodzimierskiego, uckiego i krze-

mienieckiego , w tych wic stronach , które si zbliay do Rusi

czerwonej, gdzie si otwieraa droga do owych cisych zwizków
midzy ni a Woyniem, niej dokadnie wywietlonych. Po za tem

za stwierdzi mona osadnictwo gstsze koo samego ucka i mi-
dzy Styrem a Horyniem, t. j. w samem centrum caej ziemi wo-

yskiej, i postpowanie jego ku pónocy i (w Krzemieniecczynie)

pónocnemu wschodowi wzdu wikszych rzek. Kade poszcze-

gólne nadanie otwierao jego rozszerzeniu i zagszczeniu szerokie

wrota wskutek owych stereotypowych a tem charakterystyczniej-

szych zwrotów przywileju, które pozwalay odbiorcy na zakadanie

nowych osad na nadanym mu obszarze, na wszelk wogóle dzia-

alno gospodarcz '). Takiej za pracy Woy ówczesny potrze-

bowa w wysokim stopniu, wykazujc jeszcze bardzo wyranie obie

gówne cechy wszystkich (w podobnem pooeniu geograficznem)

ziem o pierwotnym stanie kulturalnym, ledwo tknitych rk ludzk,

mianowicie ofito lasów i wód^j. Rozlege bory i lasy, obfitu-

jce w zwierzyn i ptactwo wszelakie, kryjce nawet w swych

gstwinach tak pontne dla myliwego gniazda sokole ^) a niekiedy

i rudy przez nikogo jeszcze nie wyzyskane, pokryway tak znaczne

obszary, e jeszcze w ródach o sto lat póniejszych nie brak

wzmianek o puszczach caych, rozpocierajcych si zwaszcza nad

1) Zwykle: »na nowom koreni posaditic, »po]epsziwati i rozsziriwati i osaditi

i primnoitic i t. p.

*; Opis poniszy i poszczególne jego wyraenia pochodz z odnonych wzmia-

nek w nadaniach Swidrygiely, z których zwaszcza niektóre (n. } . Dod. I nr. i, 3,

34> 35) 3^) obfituj w takie szczegóy.

') Arch. Sang. I nr. 139 ir. 1487).
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górnym Horyniem, koo Zastawia i w ssiedniej Krzemieniecczy-

nie^); std o prawie »wchodów« do tych odwiecznych lasów

i owów w nich nie zapomina adne z nada Swidrygiey, a wlad
za niemi powoli, lecz skutecznie wkraczay do tych puszcz i zaro-

li rozszerzane krok za krokiem przy kadej osadzie i kadym no-

wym przysióku pola i sianocia, ki i pastwiska na urodzajnych

niwach, ziemie bartne i pasieki w gajach i dbrowach. Owe za
bory w ten sposób stopniowo karczowane i uytkowane przerzy-

nay niezliczone rzeki, rzeczki i potoki, rozszerzajce si w liczniej-

sze jeszcze bez porównania anieli obecnie jeziora i stawy, a to

nietylko tam, gdzie rzeki woyskie ju si zbliay w swym dolnym

biegu do bot poleskich , lecz take w pobliu ich róde , koo
Wodzimierza lub ucka, Ostroga lub Wiszniewca. I o tych te
» biega eh wodnych* nie zapominay dokumenty nadawcze, chociaby

ze wzgldu na liczne bobry, budujce w nich swe >zieremiany<,

oraz na myny, które na ich brzegach wznoszono a z których

wanie dziki tej obfitoci wód, taksamo jak z bobrowych gonów,

znaczne na kade gospodarstwo spyway »poytki«.

Dla nas jednak ten dugi szereg nada Swidrygiey i Ka-

zimierza ma nadto t wielk donioso , e wprowadza nas

wród mieszkaców jej ziemi, któr staralimy si opisa nieco

bliej. Osoby odbiorców i wiadków pozwalaj nam pozna tych

wszystkich, co si cieszyli w poowie XV wieku na Woyniu pewn
monoci i znaczeniem lub przynajmniej ask hospodarsk. Rzecz

jasna, e najwicej dowiadujemy si o najwyszych warstwach spo-

eczestwa, które jednak s dla nas najciekawsze nietylko z tego

wzgldu, e odgryway przewodni rol polityczn, ale i z tego

powodu, e Woy by w caym dalszym cigu epoki jagiello-

skiej t ziemi w. ksistwa litewskiego a zarazem i caej Rusi»

gdzie monowadztwo najbujniej rozkwito, najwiksze miao dzie-

jowe i majtkowe znaczenie, gdzie nadto wród monowadztwa
ogromn przewag miay rodziny kniaziowskie. Stosunki te s do-

kadnie znane i zbadane naukowo, lecz tylko wedug róde XVI
wieku, a wic odnonie do ostatniej czci czasów jagielloskich

a nawet lat póniejszych. Tembardziej domaga si odpowiedzi za-

gadnienie, czy Woy z poowy XV wieku by rzeczywicie pod

wzgldem ustroju spoecznego tak podobnym do Woynia z cza-

») Arch. Sang. III nr. 211, 445, 486 (r. 1520—1534).
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SÓW Zygmuntowskich
,
jak si to zwykle przypuszcza , czy ziemia

ta jest istotnie, im dalej si posuwamy w przeszos', tem wycz-
niejsz dziedzin kniaziów-dynastów, obok których dopiero drog
póz'niejszych nada hospodarskich

,
przewanie dla przybyszów

z Rusi litewskiej, powstaje powoli monowadztwo ziemiaskie,

reszta zas' ziemian a chyba w przeddzie unii lubelskiej zdobywa

sobie pewne znaczenie ^].

Z tego te powodu, a niemniej i ze wzgldu na niezaprze-

czone pierwszestwo w stanowisku spoecznem , zaczynamy rozpa-

trywania nasze od kniaziów. Wyliczajc ich szereg, musimy si

znowu ograniczy do cile wspóczesnych róde: musimy nawet

wyczy niejeden ród ksicy, którego przedstawiciele albo wyst-

puj na dokumentach woyskich Swidrygiey z poprzedniego

dziesiciolecia albo te pojawiaj si na Woyniu w dalszym prze-

biegu rzdów Kazimierzowych. Pierwszych wyczamy dlatego, po-

niewa w czasie, gdy Swidrygieo wada jeszcze oprócz Woyniem
take innemi ziemiami ruskiemi, zasiadaj w jego radzie naturalnie

te czonkowie rodów tamtejszych, którzy, cho nawet czasem

w jego otoczeniu na Woyniu przebywali, nic z t ziemi nie mieli

wspólnego i nigdy si ju tam nie pokazuj, gdy ten ksi po

r. 1442 tam tylko zapanowa; z kniaziów nale tutaj zwaszcza

Hliscy ^) i Iwan Putiata Drucki ^), których w czasie powtórnych rz-

dów Swidrygiey na Woyniu widzimy tylko przy boku Kazimierza,

od którego otrzymuj nadania w innych zupenie ziemiach w. ksi-

stwa*), oraz nieznany z pochodzenia kn. Wasil Andrzejewicz, przed-

tem (r. 1438) marszaek Swidrygiey, towarzyszcy mu na Woyniu^),

1) Jest to pogld najznakomitszego znawcy stosunków spoecznych na Woy-
niu w w. XVI , Al. Jabonowskiego , który przytoczone w tekcie niemal dosownie

spostrzeenia o monowadztwie woyskiem wczeniejszych take okresów wypowie-

dzia w swej Historyi Rusi pol., s. loo, 124/5, 147/8; por. takie uwagi jego o knia-

ziach na Woyniu w ródach dziej. VI s. LXV— LXX.

-) Borys, podkanclerzy, potem kanclerz Swidrygiey (Dodatek I nr. i, 4, 7, 8,

II— 14, Cod. epist. I I nr. 92), i Iwan (tamie, nr. 10).

») Dod. I nr. u, 15, ló.

*) Nadania z pierwsjych lat rzdów Kazimierza dla Borysa Hliskiego i jego

brata Sienka: Dok. I. s. 2Ó (w Rieczici i w Czernichowie), 36, 43, 47, — dla Iwana

Putiaty, tamie s. 10 (w Orszi) ; Hliscy ju nigdy na Woyniu nie wystpuj, Putiate

i jego syna spotkamy tam ponownie dopiero za rzdów Kazimierza Jagielloiczyka,

') Dod. I nr. 16, 17 ; wystepuiacy obok niego jako wiadek kn. Andrzej Wasilewicz

jest zapewne jego synem. Hipoteza ks. Puzyny o jego pochodzeniu od Andrzeja Olgier-
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teraz za, koo r. 145 1, okolniczy smoleski *); inni znowu, jak

n. p. sawny Aleksander Nos^), zupenie znikaj, moe z powodu
bezpotomnej mierci. Te za rody kniaziowskie, które si pojawiaj

na Woyniu kilkadziesit lat póz'niej, wykluczy trzeba dla tego,

e, jak to przedstawimy w ostatnim rozdziale, nieraz nawet takie

rodziny, które nosz nazwiska wytworzone od jakiej woyskiej
posiadoci, bynajmniej nie miay w niej pierwotnego gniazda, lecz

dopiero, osiadszy tam w póniejszych czasach, nazwisko to przy-

bray. To ostatnie spostrzeenie jest wanem take dla pierwo-

tnego pochodzenia tych kniaziowskich domów, które siedziay

na Woyniu ju w badanych przez nas latach. Przechodzimy naj-

pierw do ich suiarycznego przegldu , ze szczególnem uwzgldnie-

niem rozsiedlenia.

W powiecie wodzimierskim spotykamy w poowie XV wieku

tylko znanych nam dobrze Sanguszkowiczów, do których naleaa
rozlega wo koszerska. a którzy mimo utraty Lubomia, Ratna

i Wiete, odpadych do Korony, naleeli do najpotniejszych knia-

ziów woyskich. Jeden te tylko , lecz równie mony ród knia-

ziowski posiada powiat krzemieniecki , mianowicie Niewizkich,

którzy dziedziczyli w nim wo zbarask ^j, a chocia, jak wspo-

mnielimy, sam Zbara wanie wówczas im odjto i (w r. 1442)

oddano doywotnio Denisce Mukosiejewiczowi*), zatrzymali nie-

wtpliwie cho cz tych obszernych posiadoci w po.- zachodniej

czci powiatu, które, oprócz dóbr zbaraskich, posiadali tam w na-

stpnych czasach, skupione koo Koodnia i Wiszniewca ^). Liczniej-

sze bez porównania rodziny ksice wykazuje powiat ucki: obok

dwóch najznaczniejszych, Czartoryskich, posiadajcych dobra Czar-

toryskie nad dolnym Styrem, obdarowanych nadto przez Swidry-

gie dobrami klewasko -ukowskiemi na lewym brzegu Horynia,

Czarnkowem nad Poonk, niedaleko ucka, i Choopami nad

dowicza ks. polockiego (Mie. herald. 191 1, s. 79/80) nie da si utrzyma, gdy
z Wasilem Polockim, wystpujcym w otoczeniu Swidrygiely, lecz stale bez tytuu

kniaziowskiego, wród panów woyskich (ob. w Dodatku II), niepodobna go ziden-

tyfikowa.

1) Archiwum niewiezkie dzia I nr. 596 (27 III 145 1).

") Dodatek I nr. I, 3. Po r. 1434 ginie o nim lad wszelki.

3) Krupowicz: Zbiór dypl., nr. ló.

*) Tame, nr. 19.

6) Arch. Sang. I nr. 57.
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Sucz'), oraz Ostrogskich , majcych w poudniowo-wschodniej

czci powiatu bardzo znaczne dobra, o których losach niej po-

mówimy, spotykamy szereg kniaziów o mniejszych stosunkowo

posiados'ciach. S to Czetwertyscy, którym Swidrygieo do ich

Czetwerni nad Styrem doda ju w r. 1432 Chapotyn na po-

udnie od Korca-), Koreccy, których ojcowizn, jak widzielimy

poprzednio, ten wanie Korzec stanowi 3), ssiedzi ich Zwiaholscy

ze Zwiahla nad Sucz, Koanowicze osadzeni przez Swidrygie
w Wielicku koo Mielnicy, std nastpnie Wielickimi zwani*), Ho-

owniowie- Ostroeccy, którzy oprócy Ostroca pod uckiem z przy-

legemi wsiami posiadali dobra we woci radomylskiej nad gór-

nym Styrem, a zwaszcza berezeskiej nad Sucz^), Kozekowie,

którzy moe ju wówczas osiedli w swych Zamliczach ^), i wreszcie—
prawdopodobnie — Kroszyscy, którzy jednak pojawili si w tych

stronach tylko chwilowo, tak e nawet nic bliszego nie wiemy

o ich ewentualnych posiadociach woyskich^). Nadto jedna ga-

kniaziów piskich , Kurcewicze Olszaniccy, posiadaa nietylko

dobra na dwóch przeciwlegych kracach powiatu uckiego, t. j.

Obzyr na pónocy i Bureml (std póz'niej Buremlscy) z Nowosiel-

kami na poudniu, lecz take Zmiejniec koo samego ucka oraz

kilka wsi w » powiecie* peremilskim i wodzimierskim^).

Dobra kniaziowskie na Woyniu byy wic wówczas wcale

znaczne, ale bynajmniej nie tak dominujce jak w wieku XVI, co

si zwaszcza uwydatni po omówieniu dóbr ziemiaskich. O >laty-

fundyach* ogromnych, w póniejszem znaczeniu, waciwie mowy
niema: z najpotniejszych domów ksicych Sanguszkowie, pozba-

') Dodatek I nr. 28, 37, a nadto wzmianka o nadaniu Czartoryskim przez

Swidrygie dwóch dworzyszcz w Klewaniu w póniejszem zatwierdzeniu króla Ka-

zimierza (Arch. niewiezkie. dzia I nr. S90); w póniejszych latach cay Klewa na-

ley do Czartoryskich (por. Russk. istor. bibl. XX s. 686, r. 1511).

*) Z. L. Radzimiski: Kniaziowie i szlachta, II s. 30.

') Dodatek I nr. 21.

*) Wolff: Kniaziowie, s. 548 (z wzmianki w zatwierdzeniu z 1526 r.).

5) Dodatek I nr. 27.

«) Kn. Fedor Kozeka w otoczeniu widrygielly w r. 1445 (Dod. I nr. 24); jego

potomkowie, dziedziczc na Zamliczach, Kozekami Zamlickimi sie zwali (Wolff, o. c,

s. 180 nn).

') Wolff, o. c., s. 186/7, uwaa za ich protoplast wystpujcego w otoczeniu

Swidrygiey kn. Iwana Romanowicza (por. w Dodatku II).

•) Por. zatwierdzenie Kazimierza w r. 1452 (Akty JZ Rossii I nr. 27; regest

w Dok. I s. 49^).

O. Halecki : Ostatnie lata widrygielly. . 8
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wieni wikszej czci dzielnicy Fedora Olgierdowicza przez Ko-

ron, i Niewizcy, wyparci nawet chwilowo z gównego swego-

grodu, posiadaj w latach 1442 do 1452 zaledwie cz swych pó-

niejszych dóbr woyskich, Czartoryscy wanie w tych latach do-

piero pomnaaj skromny stosunkowo udzia swego rodu, a Ostrog-

scy, dalecy od tego stanowiska majtkowego, jakie zajmowali za

królów Zygmuntów, utracili nawet, jak niebawem zobaczymy, cz
pierwotnej dzielnicy ostrogskiej; inni za wszyscy posiadaj po

kilka, najwyej kilkanacie wsi i dworów, nieraz nawet rozrzuco-

nych po rozmaitych stronach ziemi, fortuny, nie rónice si od

tych, jakie zobaczymy w rku ziemian woyskich, a to bynaj-

mniej nie najmoniej szych.

Jeszcze waniejszem jest jednak pytanie, o ile wyliczone

rody kniaziowskie uwaa naley za gniazdowe na Woyniu, wzgl-

dnie kiedy osiady w swych tutejszych dobrach. Otó o niektó-

rych wiemy z ca pewnoci, e przybyy tutaj dopiero za cza-

sów Swidrygiey i od niego otrzymay swe posiadoci woyskie.

Dotyczy to zwaszcza niektórych z tych rodzin, które miay do-

bra niezbyt wielkie i, jak zwykle przy póniejszych nadaniach,

mao zwarte. I tak Kurcewicze niewtpliwie pojawili si na Wo-
yniu nie wczeniej, jak po utracie (zapewne za Zygmunta Kiej-

stutowicza) dzielnicy piskiej, za któr tutaj znaleli wynagro-

dzenie dziki Swidrygielle , którego stale popierali ^) ; ze Swi-

drygie dopiero przybyli na Woy Koanowicze, pochodzcy

prawdopodobnie z ziemi mcisawskiej ^), Kroszyscy, których gnia-

zdo pierwotne, Kroszyn w powiecie nowogrodzkim, zapewne Zy-

gmunt odebra i którzy póniej w ziemi smoleskiej wystpuj ^),

i prawdopodobnie te Kozekowie*). Co do Hoowniów za, to

przywilej Swidrygiey z 1446 r. ^), w którym przywraca kn. Iwa-

nowi Dymitrowiczowi, swemu wiernemu stronnikowi z poprze-

*) Por. u Wolffa, o. c., s. 13— 15, i Bonieckiego: Herbarz, XIII 202. Kn.

Micha pisze sie jeszcze albo Piskim albo Olszanickim (z Olszanicy w Halickiem,

które wzi^l po onie; por. te dodatek I nr. 19, 20), z nadanych mu na Woyniu
dóbr dopiero jego potomkowie zaczli sie pisa Buremlskimi. Por. wyiej, s. 46/7.

2) Wolff, o. c, s. 548 i 184 (Kazimierz nadaje kolo r. 1450 Baklan w Mci-

sawskiem »kniaiati Koanowym dietiama).

3) Tamie, s. 186/7.

*} Tame, s. 180.

') Dodatek I nr. 27.
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dniego dziesiciolecia ^), dobra trzymane przez nieznanego zreszt

bliej jego ojca, nasuwa wniosek, e ten ostatni równie otrzy-

ma je od tego ksicia, e osiedlenie si tego rodu na Woyniu
o jedno tylko pokolenie naley cofn wstecz. Wszyscy dotd wy-

mienieni, to wedug wszelkiego prawdopodobiestwa przybysze

z pónocy, przedewszystkiem z Polesia i Biaejrusi, którzy taksamo

jak owi Hliscy, Druccy i t. d. w czasie walk midzy Zygmun-

tem, wrogiem kniaziów udzielnych, a sprzyjajcym im Swidrygie
skupiali si tam, gdzie ksi ten najduej si utrzyma t. j. na

Woyniu; ci z nich za, którzy za udziay gdzieindziej utracone

tu od niego otrzymali wynagrodzenie, osiedlili si na stae w jego

ziemi uckiej.

Dalsza grupa kniaziów woyskich to Olgierdowicze, jak nie-

wtpliwie Sanguszkowicze i Czartoryscy, którzy dziedziczyli udziay

dwóch synów Olgierdowych: Fedora i Konstantego ^). Nadto

mimo to, e spornemi s dotd w nauce pochodzenie kn. Fed-

ka Niewizkiego i jego identyczno z Fedorem Korybutowi-

czem 3), polemika w tej sprawie wydobya tyle wzgldów, przema-

wiajcych za pochodzeniem Niewizkich od Korybuta Olgierdowi-

cza, e nie wahamy si przyj tradycyi ^), wedug której ojcowizna

ich, a wic te wo zbaraska powiatu krzemienieckiego, zostaa na-

dan, cho nie jako odrbna dzielnica ksica, Korybutowi w za-

mian za dzielnic jego w Siewierzczynie. Nadanie to przypada-

oby na koniec XIV wieku, a nieco wczeniej zapewne, lecz równie

w ostatniej wierci tego wieku, otrzymali swe udziay Olgierdowi-

cze Fedor i Konstanty. Najciekawszem jest przy tem, e wszy-

stkie te posiadoci Olgierdowiczów le na kracach ziemi wo-

yskiej, tworz jej woci graniczne, coby przy zbadaniu genezy

ich rozsiedlenia, nie wchodzcem ju w zakres tej pracy, uwzgl-

1) Wystpuje w jego otoczeniu w r. 1438 (Dod. I nr. 14, 15).

-) O udziale Fedora i pochodzeniu ode Sanguszkowiczów ob. wyczerpujce

wywody Z. L. Radzimiskiego wit. Monografii XX. Sanguszków, o pochodzeniu

Czartoryskich i ich protoplacie Konstantym Olgierdowiczu por. oprócz Wolffa, s. 18,

tei krótkie uwagi Kruszewskiego, IV 2, s. 455 (w ekskursie 18).

3) Por. artykuy ks. Józefa Puzyny i jego polemik z Z. L. Radzimiskim,

A. Prochaska i Wl. Semkowiczem w Mie. herald. 191 1— 1914.

*) Por. tame, 191 1 s. 12, 14, 1913 s. 150/1; w zwizku z uwagami A. Pro-

cbaski w tej sprawie (1913 s. 194) zaznaczam, e w owjmn tradycyjnym przekazie

u Stryjkowskiego »Krzemieniec« naley niewtpliwie zgodnie z aktem sabmisyi Fedka

z r. 1434 poprawi czyli raczej zredukowa na Zbarai,

8*
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dni naleao. W kadym za razie i te domy ksice gniazdo-

wymi, rdzennie woyskimi nie s, lecz równie przybyy z pónocy,

z Litwy, cho wczeniej od poprzednich.

Teraz z wyjtkiem Zwiaholskich (o pochodzeniu nieznanem ^),

których jednak wobec chwiejnej przynalenoci ich siedziby le-

dwo do kniaziów woyskich zaliczy mona, pozostay nam ju
tylko trzy rody: Ostrogscy, Czetwertyscy i Koreccy, z których

zwykle zalicza si dwa pierwsze do Rurykowiczów gazi turow-

skiej, ostatni za do Gedyminowiczów, gazi Narymunta -). W osta-

tnich dopiero czasach pojawia si hipoteza o wspólnem pocho-

dzeniu wszystkich trzech, a to wbrew utartej tradycyi dwóch
pierwszych — od Narymunta Gedyminowicza^), hipoteza, która po

bliszem zbadaniu okazuje si o wiele prawdopodobniejsz, ani-

eliby si na pierwszy rzut oka zdawa mogo ^). W kadym ra-

zie jednak rodziny te pochodz od ksit turowskich, przybyy

wic równie na Woy z pónocy, a to nie wczeniej, jak w po-

owie XIV wieku, po upadku pastwa halicko-wodzimierskiego

i usadowieniu si na Woyniu Lubarta Gedyminowicza, od któ-

rego trzyma swe posiadoci protoplasta najwczeniej wystpuj-
cej z tych rodzin, mianowicie Ostrogskich ^). Lubart niewtpliwie

osadza tutaj kniaziów z ziem zajtych ju znacznie dawniej przez

Litw, aby umocni swe stanowisko na Woyniu, a sam ten

zwizek z okupacy litewsk przemawia za pochodzeniem da-

nych rodów od Gedymina. Nie rozstrzygajc zreszt genealogi-

cznej strony tej kwestyi, stwierdzamy take przy tej ostatniej gru-

pie kniaziów woyskich napyw z obszarów w. ksistwa lite-

i| Hipoteza ks. Puzyny o ich wspólnem pochodzeniu z Niewizkimi utrzyma

sie nie da, gdy wystpuj jako wiadkowie nie w Niewieu, lecz w Niewieu wo-

yskim; ob. uwag;i Radzimiskiego w Mie. herald. 1912 s. 94/5. Zupenie bowiem

susznie stwierdzi sam ks. Puzyna (tame 191 1, s. 13), e Niewizcy brali nazwisko

od Niewiea litewskiego (cho mylnie twierdzi, jakoby Niewie dopiero od XVI w.

istnia!); to tei nawet bez wzgldu na kwestyc pochodzenia tego rodu od Olgier-

dowiczów nie mona go uwaa za gniazdowy na Woyniu, lecz przybyy z pónocy.

«) Wolff, s. 35, 172, 342.

') J. ks. Puzyna w Mie. herald. 191 1, s. 80/2.

*') Przekonalimy si o tem, omawiajc w poprzednim rozdziale spór o Ko-

rzee (por. zwaszcza s. 54, przyp. 4).

*) Arch. Sang. I nr. 5; wedug tego dok. kn. Fedor Danilewicz Ostrogski

suy niegdy Lubartowi, a przodkowie jego poprzednikom Jagiey, ksitom Litwy

i Rusi.
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wskiego i wany fakt, e siedziby woyskie, od których te ro-

dziny nazw wziy, nie s ich gniazdami pierwotnemi. Szczegól-

nie obszerny udzia w ziemi uckiej otrzymali zwaszcza Ostrogscy,

stajc si w ten sposób najpotniejszymi wasalami kadorazo-

wego ksicia na ucku. Silne ich stanowisko, jak na to ju wska-

zalimy, najwysi zwierzchnicy Woynia wyzyska mogli na nie-

korzy bezporedniego, dzielnicowego wadcy tej ziemi. Std wy-

nikao znowu denie ze strony tego ostatniego, widoczne zwa-
szcza za czasów Swidrygiey, aby to stanowisko osabi. Jeli au-

tentycznym jest ustp przywileju Jagiey i Witoda dla Fedora

Ostrogskiego z r. 13861), wedug którego dzielnica ostrogska obej-

mowaaby oprócz Ostroga jeszcze i Korzec, Zasaw, Chapotyn

i szereg innych dóbr w poudniow^o-wschodniej czci powiatu u-
ckiego, na pograniczu Krzemieniecczyzny, to w takim razie spory

majtkowe za Sw-idrygiey pozbawiy ród Ostrogskich caej wscho-

dniej czci swych dóbr; w kadym razie kniaziowie ci utracili

nawet cz samej woci ostrogskiej i nada Witodowych na

zachód od niej, a to na rzecz stronników Swidrygiey 2), co wa-
nie nadania Kazimierza wynagrodzi miay *).

mudne nagromadzenie wszystkich tych szczegóów wyna-

gradza nam niezwykle wany wniosek ostateczny, e liczne ju
w XV wieku rody kniaziowskie na Woyniu to ywio napywowy,

po czci bardzo wieej daty, a nawet w swych najdawniejszych

przedstawicielach w tej ziemi niewczeniejszy od okupacyi lite-

wskiej w poowie XIV wieku. Z natury rzeczy ywio ten nie jest

jeszcze bynajmniej tak silnym i monym, jak w czasach póniej-

szych, a co wicej badane przez nas lata, cho w nich zastp

kniaziów woyskich liczebnie wzrasta, odznaczaj si chwilowem

osabieniem kilku najpotniejszych rodów ksicych, wynikem
z rónych w kadym wypadku powodów. Nadto , ywio ten na-

') Arch. Sang. I nr. 6.

^) Tak np. Mieyriecze we woci ostrogskiej, nalece do nich juz w r. 1396

(Arch. Sang. I nr. 20, falsyfikat wedug wydawcy, lecz zwaszcza szczegó co do

Midzyrzecza niewtpliwie wiarygodny), w r. 1437 Swidrygieo nadaje Pietraszowi

Mylskiemu (Dod. I nr. 8), a dopiero za Kazimierza Jag. wrócio znowu do Ostrogskich

(Arch. Sang. I nr. 64); Stupno, nadane im przez Witoda w r. 1428 (Arch. Sang. I

nr. 30), naley wiatach 1444— 1474 do kanclerza Swidrygiey Fcdka Kozowskiego

i jego rodziny (Arch. Sang. I nr. 43, 73; Dok. I s. 51 i|.

^J Dok. I s. 54 1 (m. i, te Krasne, wymienione ju w owym dokumencie

z 1386 r.!), 45 18.
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pywowy jest zarazem te w znacznej wikszoci ywioem obcym
pod wzgldem etnicznym; widzielimy bowiem, e zapewne zna-

czniejszym jest wród niego szereg Gedyminowiczów, Litwinów

z pochodzenia, anieli to si zwykle przypuszczao, znacznym te
pierwiastek biaoruski. Trzy gówne grupy kniaziów woyskicli

z czasów przed poow XV wieku, to wic przynajmniej czciowo
jak gdyby pierwsze fale kolonizacyi Woynia od stronj' pónocy.

Zwizki z pónocnemi terytoryami nie zrywaj si oczywicie ra-

dykalnie: wracaj tam Kroszyscy, wraca cho chwilowo jako

namiestnik turowski Wasil Ostrogski, podtrzymuj te zwizki np.

u potomków Fedora Olgierdowicza dobra w Brzeskiem i Kobry-
skiem, odnawiaj je od czasu do czasu nadania tamtejsze dla knia-

ziów woyskich ze strony Kazimierza, co stwierdzimiy jeszcze

przy badaniu nastpnego okresu. Z drugiej strony jednak owe
fale przekraczaj nawet wówczas granice Woynia w kierunku

przeciwnym: widzielimy bowiem, e dziki zaopatrywaniu chwi-

lowo z normalnych stosunków wykolejonych kniaziów litewsko-

ruskich (n. p. samego Swidrygiey) w ziemie Rusi koronnej,

dziki te zwizkom maeskim, spotykamy tam na Rusi czer-

wonej przedstawicieli caego szeregu rodzin kniaziowskich woy-
skich, jak Czartoryskich, Kurcewiczów Piskich, jedn ga Nie-

wizkich i t. d. ^) Objaw to charakterystyczny dla tych zwaszcza

czasów, kiedy zwizki dawne midzy Woyniem a Rusi koronn
wyraz'nie si jeszcze zaznaczay a poniekd nawet zacieniay, co

o wiele lepiej jeszcze bdziemy mogli stwierdzi, zwracajc si

z kolei do nieksicego ziemiastwa woyskiego.
Materya do dziejów tej licznej warstwy spoecznej mamy

wcale bogaty, ale niemal nietknity dla bada tego rodzaju. O ile

bowiem wiele stosunkowo zrobiono ju dla historyi rodów knia-

ziowskich, z którymimy si spotykali, 'o ile postpiy ju znako-

micie badania nad redniowieczn szlacht polsk a rozpoczte

1) Czartoryscy otrzymuje Nowice w ziemi halickiej r. 1442 (Stecki: Z boru,

8. l^iill); Michat Kurcewicz wziJ po ionie Maruszy Olszanic (w teje ziemi) z By-

niskim i Czemierzycami (Boniecki: Herbarz XIII 202) a od JagieJIy mia zasta-

wiona Solcz w pow. drohobyckim (Ms. ordyn. Zamoyskich 1603, III s. 283); Iwan

Niewizki oieni si z Jarochn de Bybel h. Korczak, dziedziczk Przedzielnicy (w s.

przemyskiej), która przeszJa na jego synów (WolflF, s. 276, 404); Hurkowie, wspót-

rodowcy Sanguszków, siedz na Lisiatyczach w Stryjskiem (tamie, s. 150J.
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s podobne dociekania nad litewsk ^), o tyle co do szlachty ruskiej,

zwaszcza ziem poudniowej Rusi, pozostajcych w epoce jagiello-

skiej pod rzdami litewskimi, wród nich w pierwszym rzdzie

Woynia, studyów naukowych brak niemal zupeny. Dlatego przed

sformuowaniem wniosków ogólnych wielka ostronos' obowizy-

wa musi. Wobec dugiego szeregu nazwisk, nic nam nie mówi-
cych na pierwszy rzut oka, potrzeba przedewszystkiem oryentacyi,

której nam moe dostarczy jedynie fakt, e moemy stwierdzi

wród ówczesnej szlachty woyskiej istnienie niektórych przynaj-

mniej rozgazionych rodów herbowych.

Rody takie, o kilkunastu lub nawet kilkudziesiciu rodzi-

nach, piecztujcych si tym samym herbem i wywodzcych si od

wspólnego przodka, objawy stanowicy cech charakterystyczn

i podstaw dla dziejów szlachty i szlachectwa w Polsce, na Rusi,

gdzie spotykamy tyle t. zw. herbów » wasnych*, którymi si po-

suguje jedna tylko rodzina, ogólnym w badanych przez nas cza-

sach niewtpliwie nie jest i prawdopodobnie nigdy, w czasach hi-

storycznych, nie by. Mimo to jednak w niektórych wypad-

kach spotyka si go i na Rusi, a to przed owem sztucznem prze-

szczepieniem polskiego ustroju herbowo-rodowego drog przez bo-

jarstwo litewskie do bojarów Rusi litewskiej w przywileju Zy-

gmuntowym z 1434 r. 2). Dwa zwaszcza spotykamy w wiekach

rednich rody herbowe poudniowej Rusi, które co do bujnego

rozgazienia miao si mogy, mierzy z rodami polskimi o naj-

liczniejszych rodzinach wspóklejnotników: s to rody Korczaków

i Sasów. Podczas gdy jednak drugi z nich, pochodzenia woo-
skiego, dopiero w poowie XIY wieku osiad na Rusi czerwonej

i tutaj gównie si rozrodzi'), nie sigajc, zdaje si. wcale do

ziemi woyskiej, wówczas ju oddzielonej od Rusi halickiej,— ród

Korczaków, rdzennie ruski, ma swe tradycye sigajce wstecz a
do czasów Rurykowiczów, a w gb XIII wieku ^), i spotyka si

1) Ob. prace W. Semkowicza o litewskich rodach bojarskich, której druk roz-

pocz si w r. 1913 w Miesiczniku heraldycznym.

2) Cod. epist. III app. nr. 22 § 7.

*) Wl. Semkowicz: O pochodzeniu rodu Dragów-Sasów, Mie. herald. 1908,

s. 35-

*) Paprocki: Kerby, s. 670, 248; o szlachcicu ruskim Prokopie, póniejszym

biskupie kra.k., którego Paprocki do Korczaków zalicza, a który by—prawdop. przez

Rurykowiczów—powinowatym Leszka Czarnego, por. uwagi moje w Kwart, histor.
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ju Stosunkowo wczenie we wszystkich czciach dawnego pa-
stwa hahcko-wodzimierskiego. Wszak na pieczciach przy akcie

homagialnym szlachty czerwono-ruskiej z r. 1427 herb tego rodu

powtarza si a 17 razy 1), co wymownie wiadczy, jak dawno

musia siedzie w tych stronach, zwaszcza w ziemi przemyskiej -);

wszak do swych najznakomitszych i najdawniejszych rodzin szla-

checkich zaHcza róne latorole rodu Korczaków ziemia chem-
ska (Gorajscyl) i, jak zaraz zobaczymy, take Woy cilejszy 3),

a nawet ci Korczakowie, którzy ju na pocztku XV w. conaj-

mniej osiedli na Podlasiu, pamitali jeszcze w drugiej tego wieku

poowie, e mieli swe »bona paterna sub Helmo et sub Luczko* *).

To wszystko dowodzi najwyraniej, e rzeczywicie ród ten siga

czasów przed odczeniem si od Woynia Chemszczyzny, przed

rozpadniciem si w sporach polsko-litewskich pastwa halicko-

wodzimierskiego, e jest w tych ziemiach, a wic i na Woyniu,

rodem odwiecznym, gniazdowym. Wniosek ten znajduje dalsze po-

twierdzenie w przemonem stanowisku i rozlegych posiadociach,

jakie tam mieli Korczakowie za czasów Swidrygiey.

Przygodnej wzmiance Dugosza ^) zawdziczamy, e moemy
stwierdzi przynaleno do tego rodu najpotniejszej rodziny

ziemiaskiej, jak wogóle posiada Woy w tych czasach, miano-

wicie Riazanowiczów, najgorliwszych zarazem stronników Swidry-

giey. Reprezentuj j obecnie przedewszystkiem dwaj bracia®):

Iwan Kozaryn, dawny (r. 1437/8) .marszaek ziemi uckiej, znany

nam ju ze swego pojawienia si w Gródku na pocztku 1443 r..

XXVI s. 256. Stad maJo prawdopodobnemi s przypuszczenia (por. St. Zakrzewski:

Nad Wieprzem i Bugiem w XI i XII w., Przegld hist. I s. 3b6/7) o polskiem po-

chodzeniu Korczaków i czenie ich— za Fiekosiskim— z Lubomiitami maopolskimi!

Z prac Piekosiskiego por. zwaszcza Rycerstwo polskie III 630, gdzie sie uwida-

cznia caa próbiematycznod tej hipotezy. Dugosz w »Clenodia« wyranie nazywa

Korczaków »genus Rutenicum«.

') J. Zamoyskiego notaty herald, sfrag., passim.

-) róda dziejowe XVIII s. 287/8, 293, 295, 305, 341/2.

'>) Korczakiem by niewtpliwie p. Czuryo Brodowski, który w r. 1385 zapi-

sa Brodowo (pod Ostrogiem) kn. Fedorowi Danielewiczowi (Ostrogskiemu; Arch.

Sang. I nr. 2).

*) Z tranzakcyi rodzinnej Mleczków li. Korczak w r. 1469, przytoczonej w mo-

nografii tej rodziny St. Mleczki (Mie. herald. 1912 s. 122).

*) Rusinem herbu Korczak nazywa Niemire pod r. 1452 (Hist. V 103).

*) Por. cytaty szczegóowe w dodatku II.
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i Niemira, w poprzednim okresie starosta brjaski i marszaek

widrygieMy, a zarazem dzielny bojownik za jego spraw, teraz

za starosta ucki; wiemy nadto, e mieli trzeciego brata, Micka

lub Mika, zdaje si wczenie zmarego ^), i »plemiennika«, zape-

wne brata stryjecznego, Mitka-j. Z szeregu przywilejów Swidry-

giey i Kazimierza Jagielloczyka ^), oraz z testamentu jedynego

syna Niemiry, Jakóba Wojny, dworzanina Swidrygieowego *),

z czasów nieco póz'niejszych, poznajemy dokadnie olbrzymie do-

bra, jakie posiadaa ta rodzina w poowie XV wieku, a to prze-

wanie nie jako wiee nadania, lecz jako prastare dziedzictwo.

Przeszo czterdzieci wikszych i mniejszych osad, wród których

i miast nie brakowao (Litowi), wyliczono jako jej wasno
w tych kilku dokumentach, a z nich przewana znowu cz przy-

pada na dobra samego Niemiry i jego syna. Wiele z nich dzi

jeszcze na mapie odszuka mona, z czego si przekonywamy, e
gównie wypeniay zwart mas poudniow cz powiatu wo-
dzimierskiego, midzy górn Turj a Bugiem (t. j. granic chem-
sk i bezk), koo samego Wodzimierza a zwaszcza nad samym
Bugiem, zajmujc obszar dorównywajcy najwikszym woyskim
»wociom* a nadzwyczaj gsto zasiedlony; ponadto za druga ich

grupa znajduje si nad górnym Styrem, midzy uckiem a Pere-

milem, przy czem w obu grupach dziedzicz róni czonkowie ro-

dziny. Najciekawszem jest jednak, e grupy te s poczone przez

posiadoci innych rodzin z tego rodu Korczaków. Znaczne do-

bra w powiecie peremilskim, skupione okoo Chooniewa, otrzy-

ma od Swidrygiey protoplasta znanych heraldykom naszym Cho-

oniewskich h. Korczak Piotr Myszczyc, który ju przedtem

(w r. 1438) jako kuchmistrz tego ksicia dosta od niego dobra

1) Wzmianka o nim (Micko) w nadaniu dla Niemiry z r. 1449 i (stryj Misko)

w testamencie Jakóba Niemirowicza.

^) Dodatek I nr. 38; Arch. Sang. I nr. 50, gdzie zamiast Mitko mylnie wy-

drukowano Miszko, jak sprawdziem na podstawie oryginaJu w archiwum XX. Czar-

ter, perg. nr. 498 (por. te Archiw Jugo-Zap. Rossii VII/i nr. 3*). Niewiadomo,

czyim synem byl bratanek i spadkobierca Kozaryna Tyszko, wystpujcy za Kazi-

mierza Jagiell. (Russk. istor. bibl. XXVII s. 7Ó6).

^) Tame, oraz Russk. istoricz. bibl. XXVII s. 100/2 (w Aktach Zap. Rossii

I nr. 54 mylnie pod r. 1450) i Dok. i s. 50 *.

*| Testament b. d. w Archiw JZ Rossii VII/l nr. 3^ = Vin/4 nr. 9^ (ostatni

raz wystpuje w r. 1461—tame, Vni/4 s. 154); dworzaninem w. by w. r, 145

1

(AGZ XIV nr. 2508).
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W powiecie krzemienieckim blisko granicy Rusi czerwonej ^), a pra-

wdopodobnie sam z Rusi halickiej pochodzi''*). Z jego zas' do-

brami chooniewskiemi ssiadoway, tworzc drugie ogniwo mi-
dzy posiadlos'ciami Riazanowiczów, dobra rodzin)^ Wootowiczów ^),

równie wiernych zwolenników Swidrygiey. których do Korcza-

ków zaliczy trzeba z tego wzgldu, e ich »otczizna« Zahorowo*)

jest gniazdem znanej nastpnie na Woyniu rodziny Zaborowskich

h. Korczak. Nie na tem jednak si koczy liczny zastp Korcza-

ków woyskich: nale do nich jeszcze, jak wiadcz ich herbowe

pieczcie-), Bohowitynowie, tak znani w póniejszych zwaszcza

czasach ^), i Olechnowicze, o których dobrach wprawdzie nic nie

wiemy, lecz którzy równie ju w 143 1 r. 'zaliczali si do znako-

mitszych ziemian uckich; nale nadto Saczkowie, czonkowie je-

dnej gazi Korczaków, która przewanie na Podlasie si przenio-

sa i licznie tam rozrodzia ''), a wedug wszelkiego prawdopodo-

biestwa take jeden jeszcze z najwybitniejszych monowadców
woyskich, pan Paszko Dachnowicz, starosta Swidrygiey we

Wodzimierzu i dziedzic licznych sió w powiatach peremilskim

i uckim, niedaleko samej stolicy ^). Wreszcie obok wspomnianego

Piotra Myszczyca dostali si za czasów Swidrygiey na Woy
take i inni Korczakowie z ziem ruskich Korony, jak np. spokre-

*) Dodatek I nr. 13 (Borszczówka i t. d.), 34.

2) Boniecki: Herbarz III 55. gdzie jest zidentyfikowany z ziemianinem lwo-

wskim Piotrem Myszczycem ze Stratyna (r. 1442/50).

s) Potf. o nich w dod. II, a o dobrach Andrzeja ^VoIoto\vicza Dok. I s. 49".

(Michlin, Zwiniacz, Kaczyn i t. d).

*) Dod. I nr. I. Co do Zaborowskich por. n. p. piecz Piotra z r. 1534

z herbem Korczak w Arch. Sang. III nr. 489.

5) J.
Zamoyskiego notaty herald, nr. 388, 386; sam dokument z r. 1431

w Cod. epist. I/l nr. 73. Wedug notat J.
Zamoyskiego druga— obok Bohowityno-

wej—piecz z h. Korczak naleaaby do Hryka Klukowicza; jak sie jednak prze-

konaem z dokadnego opisu oryginau tego dok. (Bibl. ces. w Petersburgu, Acta

Lituanica 20), uyczonego mi askawie przez dr. W. Semkowicza, wisi ona na tem

miejscu, któreby odpowiadao pieczci Iwaszka Olechnowicza.

«) O dobrach Bohowityna w tych czasach Dok. 1 s. 54 '<>, »*.

') Nadanie Kazimierza dla »Saczka uczanina< (Dok. I s. 55^) naley poró-

wna z uwagami St. Mleczki (Mie. herald. 1912 s. 195) o pochodzeniu podlaskich

Sczków h. Korczak.

8) O Paszku Dachnowiczu i jego dobrach por. cytaty w Dodatku II i u Wolflfa:

Kniaziowie, b. 132; stanowczego dowodu na pochodzenie jego z rodu Korczaków

niema, ale Dachnowicze, wystpujcy na Woyniu w XVI w., s herbu Korczak

(Boniecki: IV 56, piecz Dachna Wasilewicza z r. 1534 w Arch. Sang. III nr. 489).
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wniony z nim podobno bardzo blisko Baaban ^), jak zwaszcza

znany nam dobrze ziemianin chemski Aleksander Pitkowski, ró-

wnoczenie starosta Swidrygieowy w Gródku czerwonoruskim -).

Oprócz najbardziej rozrodzonych Korczaków i Sasów istnia

w ziemiach Rusi poudniowej jeszcze jeden ród herbowy, wpra-

wdzie stosunkowo o wiele mniej rozgaziony, ale równie ju
rozdzielony na szereg rodzin o rónych nazwiskach, mianowicie

Kierdeje. Sama nazwa rodu i herbu, od imienia protoplasty po-

chodzca, wskazuje na pochodzenie pierwotne nie ruskie, lecz obce

raczej, prawdopodobnie turaskie "), a znane nam szczegóy genealo-

giczne nie sigaj po za pierwsz poow Xl\' wieku *j; poczucie

niedawnego stosunkowo oddzielenia si od wspólnego pnia byo
jeszcze w XV wieku tak silne, e róne zupenie gazie rodu uy-

way tego samego patronymiku Kierdejewiczów. Z drugiej strony

jednak dawno ju byo wówczas dokonane zupene zlanie si et-

niczne z ywioem ruskim, a osiedlenie si rodu w tych stronach

musimy równie odnie do czasów, gdy istniao jeszcze pastwo

halicko-wodzimierskie, gdy take Kierdejów spotykamy wczenie

we wszystkich jego czciach, na Rusi halickiej i na Podolu tak

samo, jak w Chemszczyz'nie i zwaszcza na cilejszym Wo\miu.

Ga' czerwonorusko-podolska, bardzo mona w tych ziemiach

przez dobra i urzdy, znana nam ju w osobie wojewody podol-

skiego Hryka z Pomorzan i Winiar, przedstawia si nam jaka

jedna tylko rodzina z wspólnym przodkiem na pocztku XV
wieku ^), gd}- przeciwnie na Woyniu rozgazienie byo znacznie

wiksze. Ga najmoniejsz reprezentuje pan Hawryo Szyo z sy-

nem Olizarem ^), których »pradziedzin* bya Lubcza ^) na pó-

1) Dok. I s. 321 (1449 r. Ujm) i ustp o BaJabanach (Boobanachj h. Kor-

czak u Bonieckiego , o. c. I 92.

-) Dok. I s. 54 1"^ 14 ^jQ j Kornica nad Horyniem); por. wyej, s. 42, 23

przyp. 6.

') Jabonowski: Histona Rusi pol., s. 135; Puaski K.: Szkice i poszukiw.

III 172.

*) Boniecki: Herbarz X 41 ; Wako Kierdejowicz wystpuje po raz pierwszy

w r. 1358, stad ojciec jego Kierdej przypada na pierwsza poow wieku. Zdaje sie,

e ten Wako by ziemianinem uckim, por. Arch. Sang. I nr. I, li.

=) Tamie i w cytow. monogratii Kierdejów podolskicli K. Puaskiego.

*) Cytaty w dodatku II (Kierdejewicze); nadto o dobrach Olizara: Arch. Sang.

I nr. 138— 140; Akty Zap. Rossii I nr. 84; Boniecki: Poczet rodów, s. 351/2.

') rch. Sang. I nr. 138 (wzmianka w dok. z 1487 r., gdzie dokadnie ozna-

czono granice).
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nocny zachód od ucka; inna ga, aniewicze, wzrosa gównie
dziki hojnym nadaniom Swidrygiey dla Pietraszka, marszaka
ziemskiego, który od Mylska (na po. od Równego) Mylskim si
pisa ^); trzecia wreszcie Dusicze, z których Andrzej by marsza-

kiem Swidrygiey w r. 1433 ^) niiaa oprócz posiadoci koo na-

danego im przez tego ksicia Basowa ^j, niedaleko Mylska, take
dobra w ziemi chemskiej, gdzie najwybitniejszy jej ówczesny

przedstawiciel, Wako z Kwasiowa, by kasztelanem w badanych

przez nas latach *). Oprócz tych najznakomitszych wówczas, spoty-

kamy take ju w poowie XV wieku na Woyniu znanych tam

w póz'niejszych czasach Hostskich ^) z Hoszczy (nad Horyniem)

i Czapliców ^) h. Kierdeja. Dóbr, nalecych wówczas do tych

kilku rodzin, nie znamy w komplecie, tylko z przypadkowych

raczej wzmianek, a przecie spotykamy ich przeszo czterdzieci.

Pooenie ich wskazuje, e Kierdejowie mieli na Woyniu dwa
gówne gniazda, centra rozsiedlenia, jedno na zachód od ucka,
midzy Styrem a granic powiatu wodzimierskiego, drugie ró-

wnie w powiecie uckim, na obszarze otoczonym przez due ko-

lano Horynia koo Hoszczy. Ju z przytoczonych szczegóów wi-

dzielis'my, e take Kierdejowie woyscy naleeli do gównych
zwolenników Swidrygiey, a cho w czasie jego zapasów z Ja-

gie gowa Kierdejów czerwonoruskich, dzielny Hryko, walczy

w obozie królewskim •), nie brakowao te Swidrygielle dawnych

stosunków take z t gazi rodu ^).

Z przedstawicieli Korczaków i Kierdejów skada si tak zna-

czny zastp ziemiastwa woyskiego, e poznanie tych rodów po-

*) Cytaty w dodatku II. Nadania SwidrygielJy dla niego obejmuje okoo 1

5

sió i dworów.

«) Dod. I nr. I.

3) Dod. I nr. 3; por. Boniecki; Herbarz, V 218.

*) Prochaska: MateryaJy arch., nr. 105 (r. 1438^; Arch. Sang. I nr. 69

(r. 1470).

^) Wzmianka o Sienku Hostskim w dok. z r. 1436 (Dod. I nr. 4); syn jego

Bohdan posiada Hoszcze r. 1495 (Downar-Zapolskij : Akty, nr. 20).

") Tame wzmianka o Andrzeju Czapliczu; o dobrach tej rodziny na Woy-
niu w poJ. XV w.: Dok. I s. 54"; Arch. Sang. I nr. 64 (»otczina< Holcze); Russk.

istoricz. bibl. XXVII s. 519 (ojcowizna Rusiwl, nadanie Swidrygiey: Hluponin;

wzmianka w dok. z r. 1494).

') Por. np. Dugosz: Hist. IV, 444.

*) Por. uwag do ustpu o Kierdejewiczach w dodatku II.
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zwala Utworzy sobie ju dosy dokadny o niem obraz. Innych

wylicza byoby trudem niepotrzebnym i wystarczy przy naszych

uwagach ogólnych przytoczy szereg przykadów i szczegóów, ich

dotyczcych; wielu zreszt poznamy, omawiajc skad rady wi-
drygieowej. Wypada tylko zaznaczy, e taksamo, jak spotykamy

owe dwa gówne rody niemal wycznie tylko w dzielnicy tego

ksicia, Woyniu cilejszym (pow. wodzimierskim i uckim), a wy-

jtkowo tylko w krzemienieckim, tak te gówne nasze wnioski

bd si odnosiy przedewszystkiem do tego pierwszego teryto-

ryum. Take Krzemieniecczyzna miaa swój najpotniejszy bez

porównania ród ziemiaski, a waciwie raczej rodzin, mianowi-

cie znanych nam dobrze Mukosiejów, którzy, aczkolwiek spokre-

wnieni z Korczakami i Kierdejami uckimi^), rzadko tylko wy-

chylali si z swego rodzinnego powiatu, z którym ich prastare,

nawpó legendarne czyy tradycye; tylko jednemu nadaniu Swi-

drygieowemu zawdziczali grup paru wsi uckich nad górnym

Styrem midzy woci radomylsk a dobrami buremlskimi -).

Obok nich za w tym stosunkowo najmniej zasiedlonym powiecie

wzrasta wprawdzie w tych latach liczba wacicieli ziemskich, a to

dziki wspomnianym ju licznym nadaniom Kazimierza, któremu,

jak wiemy, Krzemieniec bezporednio podlega przez cay czas rz-

dów Swidrygiey w ucku, ale ci obdarowani to w przewanej

czci postacie zupenie nieznane, conajwyej w kilku wypadkach

jacy mniej znaczni ziemianie uccy, których spodziewaa si po-

zyska Litwa ^), nierzadko za take s to przybysze z Wooszczyzny,

których osadzano na tak rozlegych tutaj »ziemiach pustych**).

Dziaalno kolonizacyjn Litwy w tym powiecie trzeba wprowa-

dzi w zwizek z analogiczn dziaalnoci w ssiedniej Braca-

1) Okolski: Orbis polonus III 308; sam Denisko by onaty z córk kaszte-

lana chemskiego Waka Diusicza z Kwasiowa, z rodu Kierdejów. Kto wie, czy

trzy rzeki, stanowice dolna cze herbu Mukosiejów (Wukryi, nie pozostaj w pe-

wnym zwizku z trzema rzekami-wrebami herbu Korczak?

-} Dodatek I nr. 6 iMaów, Ochmatów, Paszewa, Zoloczów). Nadto wedug
dokumentu 2 r. 1480 Wielhor w pow. uckim |nad Horyniem), póniej gniazdo Wiel-

borskich h. Kierdeja, byo dziedzictwem córki Andrzeja Deniskowicza (Mukosiejewi-

cza: Akty JZRossii II nr. 78).

') Por. nadania dla Fedka Babrokowicza (Dok. I s. 53 '' a 53-"), wspomnia-

nego ju wyej, s. 72 przyp. 3.

*) Dok I s. 30 '• s. * (r. 1450).
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wszczyznie ^) po jej odstpieniu przez Swidrygie, gdzie ona
oczywicie jeszcze bardziej bya potrzebn. Dziwi si te nie mo-
na, e i tu i tam natrafiamy przy tych nadaniach Kazimierzo-

wych od czasu do czasu na imiona o brzmieniu litewskiem '), na

nazwiska niektórych rodzin z Rusi Htewskiej 3), wiadczce nam,

e Litwa posugiwaa si przy tej kolonizacyi take swymi rodzi-

mymi ywioami, czc korzy gospodarcz z poHtyczn. To
ostatnie spostrzeenie bdzie nam potrzebne przy ogólnych wnio-

skach o ziemiastwne w dzielnicy Swidrygieowej, do których po

tej krótkiej dygresyi obecnie przystpujemy.

Jedno przedewszystkiem stwierdzi mona ju na podstawie

bada na Korczakami i Kierdejami, e mianowicie wanie w tej

warstwie szlacheckiej, niekniaziowskiej, naley szuka ywiou gnia-

zdowego, rdzennie woyskiego, pamitajcego czasy przed oku-

pacy litewsk i zwizanym z ni napywem kniaziów ze stron

pónocnych. ywio ten, który etnicznie przedstawia si oczywi-

cie jako maoruski, mimo pewnej — jak wszdzie njemal w zie-

miach poudniowej Rusi — przymieszki krwi turaskiej, ci odwieczni

dziedzice znacznej czci ziem.i woyskiej, skupiaj si oczywicie

w okolicach jej najdawniejszego i najgstszego zasiedlenia, koo
stoecznych, centralnych grodów w ucku i Wodzimierzu i w s-
siedztwie pobratymczej Rusi halickiej, gdzie w gstszych jeszcze

a niemniej dawnych osadach gospodarowali i rzdzili równie od

wieków ich krewni najblisi. Dla póniejszych przybyszów, dla

owych kniaziów z Litwy i Biaej rusi, którzy w cigu stulecia ca-

ego (a jak zobaczymy i póz'niej jeszcze) pieszyli ladami Lu-

barta, dosy pozostawao jeszcze miejsca w mao zaludnionych

kracowych, zwaszcza pónocnych i wschodnich wociach Woy-
nia. Niemniej jednak posiadoci rodzimej szlachty woyskiej,

tyle od nich dawniejszej w tych stronach, byy tak wielkie, e
z kompleksami dóbr, nalecych do takich zwartych rodów her-

bowych, jak dwa wyej omówione, ledwo najznaczniejsze udziay

kniaziowskie mierzy si mogy, pozostawajc przy tem znacznie

w tyle co do gstoci zasiedlenia i korzystnego pooenia, tak

>) Dok. I s. 46 1-'' (r. 1448).

2) Skirmont (Dok. 1 s. 53 "j, Szelibor (Dok. I s. 46 '), i t. p.

*) Jasmanowicze (Dok. I s. 46 ', 53 '«; por. o nich Boniecki: Herbarz IX 27),

Kope (Dok. I s. 46').
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pod wzgldem gospodarczym, jak i politycznym. Rzecz zrozumiaa,

e takiego np. Niemir Riazanowicza zaliczano na Rusi czerwonej

do principes de Luczska* ^), cho wcale kniaziem nie by,—bo
przecie wszystkich ksit- dynastów przewysza potg. Nie

wolno za zapomina o tem, e oprócz wyliczonych dla przykadu

dóbr Korczaków i Kierdejów, najlepiej nam znanych, obfitowaa

jeszcze ziemia woyska w znaczne nieraz fortuny szlacheckie po-

szczególnych osobistoci i rodzin, wystpujcych w ródach bez

wskazówek co do ich pochodzenia; e za nieraz byy wcale

wielkie, dorównyway dobrom rónych redniej monoci kniaziów,

o tem niech wiadcz chociaby zatwierdzenia dóbr przez Kazi-

mierza Jagielloczyka w r. .1452, wymieniajce oprócz posiadoci

kilku Korczaków i Kierdejów jeszcze blisko trzydzieci wsi, na-

lecych do paru innych ziemian ^). Z tych np. pan Siemaszko

Epifanowicz posiada samych wikszych osad pi^), a kanclerz

Fedko Kozowski równie tyle-*). Hojne nadania Swidrygiey, oraz

Kazimierza, zwaszcza z 1442 r., z których te ostatnie, co prawda

przewanie jedno-lub dwuwsiowe, uwzgldniay wycznie prawie

ziemiastwo niekniaziowskie, znacznie jeszcze dobra szlacheckie

pomnoyy, przy czem jednak nieraz w tych prz^^wilejach mamy
do czynienia nie ze wieemi nadaniami, lecz z zatwierdzeniami

dawnych »ojczyzn«. Dlatego te wanie, oraz te ze wzgldu na

przypadkowe, wskutek rodzaju naszych róde naturalnie rzadsze

wzmianki o odwiecznych dobrach rodowych, nie objtych adnym
przywilejem hospodarskim ^), znaczenia tych nada przecenia nie

wolno i z naciskiem podnie trzeba, e one nie stworzyy do-

piero monowadztwa szlacheckiego na Woyniu, lecz tylko roz-

szerzyy jeszcze jego i tak znaczne posiadoci, a nadto pomno-

yy zastp pomniejszych wacicieli ziemskich.

Oprócz samego obszaru i pooenia ich dóbr dwie jeszcze

inne okolicznoci znakomicie umacniay stanowisko tego mono-

>) AGZ XIV nr. 872 (r. 1453).

=) Dok. I s. 49 2. 3, 10, 12^ 50 », »8, 51 t.

') Por. te sam przywilej dla niego u Leontowicza : Akty lit. mietriki.I nr. 14.

*) Por. te o jego dobrach wyrok sadowy z 1444 r. w Arch. Sang. I nr. 43.

*) Tak np. z licznych wsi, wymienionych w cjtowanym wyej testamencie Ja-

kóba \Yo3ny Niemirowicza, ani trzecia cze nie jest wspomniana w przywilejach

Kazimierza dla jego ojca, a nawet w tych przywilejach znajduje sie wzmianka, e
Niemira dane dobra ma posiada tak, jak je juz miaJ za czasów Witolda.
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wadztwa nieksicego. Po pierwsze miao ono bardzo silne opar-

cie w potnych nieraz krewnych z przylegych ziem ruskich Ko-

rony, którzy, jak widzielimy, zwaszcza przy takich rodach, co

pamitay jeszcze czasy, gdy te ziemie tworzyy z Woyniem je-

dn cao pastwow, stanowili zastp wspóbraci, silnie zwiza-

nych z panami woyskimi wzami wieych stosunkowo trady-

cyi. Wzgld ten bezsprzecznie uatwi Swidrygielle, liczcemu

wielu zwolenników wród Woynian, nawizanie stosunków przy-

jaznych z panami Rusi koronnej; te za jego stosunki znowu
przyczyniy si do ponownego zacienienia owych wzów midzy
ziemiastwem rónych czci Rusi halicko-wodzimierskiej. Dziao

si to zwaszcza dziki nadaniom, jakie od niego otrzymywali na

Woyniu ziemianie czerwonoruscy; stwierdzilimy to ju, mówic
o Korczakach , tutaj za dodajemy jeden jeszcze charaktery-

styczny przykad; oto ziemianin ydaczowski ^) Lenko Zarubicz,

którego brat lub w kadym razie bliski krewny Mitko Zarubicz

otrzyma od Warneczyka za wiern sub na kresach podol-

skich wie w powiecie kamienieckim ^), dosta od Swidrygiey

w ziemi uckiej wcale obszerne dobra oyckie a nadto dwie wsie

krzemienieckie ^). Naodwrót znowu w owych czasach, w pierwszej

wogóle poowie XV wieku, dziki temu samemu prdowi, który

nawet kniaziów woyskich, jak widzielimy wyej, do Rusi czer-

wonej zblia, osiadali tam take niektórzy woyscy ziemianie,

jak np. moni w dzielnicy Swidrygieowej panowie Hulewicze

z Wojutyna*).

Wspomniany napyw ziemiastwa ze strony zachodniej lub

po, zachodniej na Woy dokonywa si tem atwiej, e chodzio

o ten sam ywio pod wzgldem nie tylko stanowym, lecz i na-

rodowociowym, gdy napyw ywiou polskiego by wówczas je-

szcze bardzo sabym. Na ma skal rozpocz si wprawdzie ju
za Witodowych rzdów, gdy wojska polskie, wyruszajc z W^o-

1) Por. Monogr. XX. Sanguszków I 25 przyp. 2, 26 przyp. 2.

2; Muzeum XX. Czartoryskich oryg. perg. nr. 4O3 (29 IX 1442)

») Dodatek I nr. 2 (Oyka, Mytielno, DoJgie Szii, Wielbice; Wandrouha, Se-

menówka).

*J Materyaf ródowy do tej sprawy: Akty JZRossii I nr. 14; Prochaska: Ma-

teryaJy arch., nr. 133, 239; AGZ XV nr. 4226—4230; Matricularum Summ. I nr.

1987— wrócimy do niej w ostatnim rozdziale. Por. te-i Boniecki: Herbarz VII 394 nn.,

i cytaty o Hulewiczach w naszym dodatku II.
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dzimierza na uck w r. 1431, napotkay na wsie nalece do Mszczuga

Skrzyskiego i do kasztelana krakowskiego Krystyna Ostrowskiego'),

potem jednak napyw ten urywa si niemal zupenie, a to nawet po

trwaem pogodzeniu si Swidrygiey z Koron. Bdnem byoby
dopatrywanie si przyczyny w niechci ze strony tego ksicia,

który przecie w latach 1437/8 dopuszcza panów polskich do

swej rady -), mia Polaków w swem najbliszem otoczeniu i po-

sugiwa si nimi przy misyach dyplomatycznych ^). Powodu isto-

tnego naley szuka raczej w tem, e nawet w ziemiach ruskich

wcielonych ju do Korony kolonizacya polska nie bya wtedy

jeszcze tak rozwinit, aby umoliwi skutecznie dalsz ekspanzy

ku wschodowi. Mimo to pewne wyjtki si zdarzay. I tak Pola-

kiem by zapewne z pochodzenia ów »Lach< Koniski, który

w r. 1444 wystpuje wród ziemian woyskich^), a równie i pan

Zygmunt z Grabkowa, który a do r. 1454 dziedziczy Tworzy-

czany i Dulby w powiecie wodzimierskim '), nad sam granic

koronn. Równoczes'nie jednak nasuwa si inne pytanie, dotyczce

skadu narodowociowego ziemiastwa woyskiego, mianowicie

o ile postpowaa wówczas w tej warstwie kolonizacya od pó-

nocy, litewska zwaszcza, której pierwsz fal poznalimy w knia-

ziach-dynastach. Otó stwierdzilis'my, e ju w r. 1442, bezpore-

dnio przed powrotem Swidrygiey do ziemi uckiej, rada litewska

rozdaa tutaj, gównie ze wzgldów politycznych, cay szereg

dóbr rodowitym Litwinom, po czci bardzo monym panom;

przy wielu nadaniach litewskich nazwisko, a czasem nawet tylko

imi, odbiorcy nie okrela nam jego pochodzenia, lecz analogia

z nadaniami w Krzemieniecczyz'nie i Bracawszczyz'nie, gdzie spo-

tkalis'my kilka znamiennych przykadów, nasuwa wniosek, e take

na cilejszym Woyniu starano si, póki mona byo, osadza

1) DJugosz: Hist. IV 447 (Ziemno , Skurcze i Biskupicze , z których pierwsza

naley nastpnie do dóbr Niemiry Riazanowicza i jego syna).

') Dodatek I nr. 10, u. 13: oprócz Jana Wojnickiego z Sienna, który, jak

wspomnielimy, by chwilowo starost uckim, take p. Piotr Wojnicki i p. >asto-

wski« (Wlostowski, Dersiaw z Wlostowic), starosta kamieniecki.

*) PaweJ i MikoJaj Rogalowie Podkrajewscy iLEK MII nr. Ó24, 647, 657,

IX nr. 227; OrdensbriefarchiY XVII a nr. 124 p. d. o XII 1438; por. Lewicki: Po-

wstanie, s. 1S4): WacJaw z Bezmirowa (LEK VIII nr. 981).

*) Arch. Sang. 1 nr. 43.

5) MS. ordyn. Zamoyskich 1603 III p. 2S3.

O. Halecici: Ostatnie lata Swidrygiey. 9
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przybyszów z Litwy i Rusi litewskiej. Podnielimy ju, e szlachta

gniazdowa nie moga si na to patrzy przychylnie, i rzeczywicie

te pod rzdami Swidrygiey, nawet gdy si uzna wasalem Litwy,

takich nada dla przybyszów z pónocy nie spotykamy, wyjwszy nie-

które przywileje wydane bezporednio przed jego mierci, o których

pomówimy niej. Lecz nie spotykamy te adnych ladów jakiego

denia do zupenego usunicia Litwinów z Woynia: przeciwnie,

po mierci Dowgirda, obdarowanego przed przybyciem Swidry-

giey w tych stronach, znaczna cz jego dóbr woyskich prze-

sza w posiadanie innego pana litewskiego, Juszka Dowgiaowicza,

który spokojnie niemi wada a do mierci ksicia *), a nawet

wród dworzan Swidrygiey spotykamy w tych latach szlachcica

litewskiego Stanisawa z Dubowca -). Tak wic pod rzdami Olgier-

dowicza nawizyway si te , aczkolwiek w skromniejszym zakre-

sie, pewne zwizki jego dzielnicy uckiej z Litw, zasilane przez

bezporednie rzdy litewskie w Krzemiecu i stosunek w. ksicia

do malkontenta woyskiego, kniazia na Ostrogu.

Drugim czynnikiem, wzmacniajcym stanowisko szlacheckiego'

ziemiastwa na Woyniu, byo istnienie niektórych wielkich, roz-

gazionych rodów herbowych. Taksamo bowiem jak w Polsce,

organizacya rodowa szlachty nie tylko czya liczne rodziny i je-

dnostki pewnem poczuciem solidarnoci, ale zacieraa te nieuni-

knione rónice w ich stanowisku majtkowem i politycznem, nie do-

puszczajc do takiego rozamu midzy monowadztwem a zwyk,
ubosz szlacht, jaki istnia w w. ksistwie litewskiem, dokd na-

szem zdaniem przeniesiono polski ustrój rodowo- herbowy szla-

chectwa dopiero po unii. Tak n. p. jakikolwiek ziemianin woyski
z rodu Korczaków, chociaby jedn tylko wiosk posiada, czu si

przecie wspórodowcem, bratem herbowym owych najpotniejszych

nawet Riazanowiczów, którzy, wyszedszy z tego samego pierwo-

tnego gniazda, w tej samej rodzinnej ziemi doszli z biegiem dugich

lat do tak monego stanowiska. W przeciwiestwie jednak do sto-

sunków polskich ten ustrój rodowy nie obejmowa caoci szlachty

woyskiej. Mimo skpego materyau heraldyczno-sfragistycznego

') Dok. I s. 49*0 (por. W. Semkowicz w Mie. herald. I914 s. 15). Tylko

Michlin, dawne nadanie widrygielJy z r. 1433 dla Andrzeja Wolotowicza, odzyskat

ten ostatni po Dowgirdzie, por. wyej s. 42.

*) AGZ XIV nr. 1204 (Lithwanus, r. 1444), 1425 etc.
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mona stwierdzi ju w XV wieku uywanie odrbnych gode
herbowych u ziemian woyskich, jak u wspomnianych Hulewi-

czów^) lub u krajczego Fedka Chomicza -), nie mówic o licz-

nych herbach > wasnych* rodzin woyskich, znanych z heraldyki

póniejszej.

Waniejszem jeszcze jest nasuwajce si dalsze zagadnienie,

czy owa warstwa posiadaczy ziemskich, stojca po za kilkoma ro-

dami herbowymi, stanowia prawnie wraz z nimi jednolity stan

szlachecki, analogiczny do polskiego po zanikniciu wodyków, lub

te czy bya zróniczkowan, tak jak w innych ziemiach w. ksi-

stwa litewskiego. Chcc je rozwiza, naley przedewszystkiem stwier-

dzi, e mimo pewnej chwiejnoci w terminologii, zwaszcza co do

okrelenia » bojarów* (do czego niej wrócimy), znanem ju byo
wówczas na Woyniu pojcie szlachectwa jako przynalenoci sta-

nowej i zwizanych z niem praw i wolnoci: ju z r. 1438 posia-

damy bowiem przywilej Swidrygiey 3), przypuszczajcy na pole-

cenie kn. Sanguszki pewnego pana. »czowieka rycerskiego*, przy-

byego tutaj z dalekiej ziemi siewierskiej, do wszelkich swobód

szlachty litewskiej. Ale trzeba te podnie bardzo znamienn ró-

nic w tytulaturze, której si trzymaa kancelarya tego ksicia:

wszystkich odbiorców swych nada ziemskich Swidrygieo nazywa

wprawdzie sugami swoimi, lecz jednym (a to przewanej czci),

daje przy tem tytu *pana«, innym za nie*), a król Wad3'saw III,

tómaczc i zatwierdzajc jedno z jego nada tej drugiej kategoryi,

nazywa obdarowanego tak w transumpcie jak i we wasnej nar-

racyi tylko >fidelis noster* ^), nie za jak w innych swych przy-

wilejach »nobilis*. Xajwyraz'niejszy dowód prawnego znaczenia

owego tytuu »pana« znajdujemy w znamiennym fakcie, e jeszcze

*) Boniecki : Herbarz VII 394, godo pierwotne podobne do h. Nowina lub Szeliga.

-) Tame, III 67; por. te godo na pieczci Ceceniewkich z r. 1469 (Arch.

Sang. I nr. 68, tabl. III).

') Dod. I nr. 15. Oczywicie nie mamy tu do czynienia z nobilitacya
,

jak

twierdzi Leontowicz (Zurnal minist. prosw. 1908, zesz. 7, s. &•, lecz raczej — z punktu

widzenia Wolynian — z indygienatem
;

pojecie szlachty 3>choragiewnej«, z którem

sie tu spotykamy, oznacza niewtpliwie, e ziemianie, posiadajcy prawa szlacheckie,

wyruszali na wyprawy wojenne pod chorgwi ziemi czy powiatu. >Kniazi
,
pany

i szlachta* przedstawiaj sie tutaj jako jedna równouprawniona warstwa.

*) Np. tame, nr. 5 (dla Michaa Olechnowicza), nr. 7 (dla Olifera); por. tez

nr. 22 (sziemieninu naszomu Fedku Babrokowiczu*).

*) Tame, nr. 10.
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W r. 1511^) ziemianie uccy Haponowicze Wokowycze, których

na stanowisko sug putnych chciano zepchn, chcc dowie, e
nie s »prostyi ludi», lecz ziemianie penoprawni, powoywali si

na to, e Swidrygieo w przywileju, nadajcym wie' Podhaje ich

dziadowi Piotrowi, swemu owczemu, dwa razy go nazwa » panom

a nie prostym owcom « -). Podobne rozrónianie zauwaa si w kan-

celaryi Swidrygieowej przy wystawianiu penomocnictw dla posów
wysyanych n. p. do Zakonu: szlachcic polski Podkrajewski jest

tytuowany >nobilis<, po niemiecku >der edle und namhaftige 3),

nieznany zas' bliej Olechno (Alexius), cho jest >familiaris noster

fidelis«, musi si zadowoli wybitnie nieszlacheckim epitetem >fa-

mosus**). Spotrzegamy wic, e tak na dworze ksicia, jak i wród
odbiorców jego nada na dobra w jego dzielnicy oprócz warstwy

szlacheckiej, obejmujcej kilka rodów herbowych a nadto róne

rodziny odrbne, o wasnych godach piecztnych, istniaa warstwa

nisza, która co prawda równie penia sub ziemsk (t. j. wo-

jenn z nadanych jej ziem ksicych) i dworsk, lecz nie posia-

daa ani tytuu szlacheckiego ani peni owych praw szlacheckich,

o których mówi Swidrygieo w r. 1438, a z których gówne ni-

ej poznamy.

Lecz nie do na teml Obok tych ziemian niepenoprawnych,

suebnych, lecz poddanych bezporednio najwyszemu wadcy

ziemi, jej ksiciu dzielnicowemu (wzgldnie w. ksiciu litewskiemu),

a odpowiadajcych t. zw. bojarom »pod hospodarem* na Litwie^),

spotykamy jeszcze drug, podobn kategory ludnoci na Woyniu

(tak samo jak w innych ziemiach litewsko -ruskich), mianowicie

bojarów suebnych, poddanych moniejszym kniaziom woyskim.

W dokumentach z drugiej poowy XV wieku ci bojarowie i dwo-

rzanie kniaziowscy s czasem wyranie przeciwstawiani wymienio-

*) Russk. istor. bibl. XX s 704; twierdzenie jednego z ziemian woyskich o

ich subie putnej i t. d. w dok. z 1501 r. (Leontowicz: Akty, nr. 579).

-) Jest to oczywicie ten sam owczy p. Pietrasz Wolkowyj, który 1437 r.

otrzyma od widrygiefy ziemi pod uckiem (Dod. I nr. 9). W przeciwiestwie do

tego nabiera znaczenia wzmianka z 1545 r. o niejakim Zubowiczu i jego rodzinie, ie

by owec w. kn. Szwytryhaila, nebya znakomitaia szlaclita* (róda dziej. VI 85).

3j Por. n. p. LKK IX nr. 227; Ordensbriefarchiv XVII a nr. 124 (6 XII 1438).

) Ordensbriefarchiv XVII a nr. 123 (ll III 1437).

s) Por. o nicii ostatnio u Kutrzeby: Hist. ustroju II 64, a take uwagi o szla-

chcie niepenoprawnej u Kruszewskiego (V 90, te£ 45 '6) i I.eontowicza (Prawospo-

sobnost' litowsko - russkoj szlachty, 1. c, zesz. 6, s. 271, 274).
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nym przed nimi >ziernianom królewskim, panom, ludziom dobrym*'),

szlachcie w cisem tego sowa znaczeniu, lecz analogiczne sto-

sunki istniay ju przedtem, take za czasów Swidrygieowych,

kiedy syszymy ju o bojarach, sucych kn. Koreckiemu ^j, oraz

o > bojarach suhach kniaich« Wasyla Ostrogskiego ^). To te
niewtpliwie ju wówczas take i inni kniaziowie, jak zwaszcza

Czartoryscy i Sanguszkowie, mieli takich bojarów suebnych,

cho wyraz'ne na to dowody znajdujemy dopiero w dokumentach

o kilka lub kilkanacie lat póz'niejszych *). Najbardziej jednak

skomplikowane powstaway stosunki spoeczne, gdy wskutek na-

dania caej pewnej woci jakiemu kniaziowi lub monowadcy
w stosunek podobnej zalenoci od niego wchodzi* nietylko do-

tychczasowi bojarowie -sudzy wielkoksicy, którzy w ten spo-

sób zmieniali swego bezporedniego > hospodara*, lecz wszyscy

wogóle. take szlacheccy waciciele ziemscy danego obszaru; nie-

bezpieczestwo zepchnicia ich w ten sposób na niszy szczebel

spoeczny wywoywao oczywicie opór, który, taksamo jak stara-

nia bojarów suebnych do zrównania si ze szlacht, prowadzi

do rozlicznych rozpraw sdowych. Tak n. p. gdy. jak zobaczymy,

niedugo po mierci Swidrygiely wo stepask otrzyma kn.

Holszaski, dosta j nietylko >cum boyarinis serviciis et angariis

alias puthnymi*, ale take z bojarami szlachetnymi (nobiles)^),

którzy nastpnie jeszcze w XYI wieku starali si wyzwoli z za-

lenoci suebnej od Holszaskich, twierdzc, e od czasów Wito-

dowych nie s bojarami stepaskimi, lecz woyskimi t. zn. wolnymi

od zwizku suebnego ze Stepaniem ^). Taksamo, gdy, jak wspo-

mnielimy, w r. 1442 wo poosk dosta Jan Gasztod, boja-

rowie tamtejsi suy musieli temu litewskiemu panu, a cho na-

stpnie, gdy chwilowo Poonna wrócia w rce wielkoksice, po-

wróci chcieli do suby hospodarskiej. niebawem znowu oddani

zostali w zaleno od innych monowadców, kolejno obdarowywa-

nych t woci; co wicej, nawet gdy póz'niej jedn w niej ma-

jtno posiad kn. Iwan Putiatycz, to i on, cho ksicy poto-

mek, musia z niej suy p. Kuczukowi, któremu wo ca nada

') Arch. Sang. I nr. 52, 59. 85, III nr. 18 (r. 1458— 1483).

2) Dod. I nr. 21. ^) Russk. istoi. bibl. XX s. 73Ó.

*) Arch. Sang. 1 nr. 52, III nr. 18.

5) Arch. Sang. III nr. 112 (wzmianka w dok. 151 1 r.i, por. 195, 201, 243, 413.

8) Russk. istor. bibl. XX s. 688; por. Alaksimiejko: Sejmy dod. s. 24.
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W. ksi 1). Przykady te zaprowadziy nas po czci ju w czasy

po rzdach Swidrygiey, dowiadujemy si jednak, z póz'niejszego

co prawda dokumentu*), e take jeden z najmoniejszycii za jego

czasów panów woyskici, znany nam Olizar Szyowicz, mia
bojarów suebnych przy jednym z dworów swoich, bodaj czy nie

z nadania Swidrygieowego. Na odwrót, gdy potem za rzdów
litewskich podupadnie znaczenie szlacheckiego ziemiastwa wo-

yskiego na rzecz kniaziów, spotkamy si nawet z takimi wypad-

kami, e czonkowie starj^ch rodów herbowych w zamian za wolne

ojcowizny nabd ziemi we wociach takiego kniazia i z niej

mu bd suyli! Szczegó ten, do którego wrócimy na odpowie-

dniem miejsca, upodabnia jeszcze bardziej stosunek midzy woln,

szlacheck a suebn warstw do stosunku midzy panami -dy-

nastami a ministeryaami w redniowiecznych Niemczech, z którym

Ju si nasuwao porównanie badaczom ^).

Ju z powyszych uwag moglimy si przekona, e taksamo,

jak chwiejnym by przedzia midzy obiema warstwami , zaleny

nie tylko od urodzenia, ale te od obowizków suebnych zczo-

nych z posiadan ziemi, tak te chwiejnie, dla jednej i dla dru-

giej, uywanem byw^ao najogólniejsze miejscowe okrelenie ludno-

ci wojenno -ziemiaskiej, mianowicie tytu bojarów. Warstw szla-

check za czasów Swidrygiey najlepiej moe nazywa panami,

gdy wówczas tytu ten nietylko dygnitarzom i monowadcom,
ale i zwykej szlachcie przysugiwa; powoli dopiero przyjmuje si

za wzorem polskim nazwa ziemian ^), których niebawem jako szla-

cht zwyczajn panom -magnatom przeciwstawia si bdzie; bo-

jarów suebnych ju w r. 1392 w rozrónieniu od bojarów -szla-

chty (barones, milites, boyarini, nobiles) nazwano »clientes« '"), pó-

niej, gdy jednostki silniejsze ekonomicznie przenikay do warstwy

szlachecko- ziemiaskiej, reszta spada niewtpliwie do rzdu t. zw.

w ziemiach litewsko- ruskich sug putnych ^), istniejcych na Wo-

*) Tame, s. 566/7.

2) Arch. Sang. 1 nr. 98 (r. 1491), por. 145, oraz Arch. JZR VHI/4 s. 340.

') Kutrzeba, o. c, s. 85.

) Raz n. p. ju w r. 1386 jArch. Sang. I nr. 7), kilka razy w polowie

XV w., za czasów Swidrygiey, potem coraz czciej za Kazimierza Jagielloczyka,

5) Arch. Sang. 1 nr. 13.

*) »Suhi putnyje« w pcw. uckim 1502 r. (Arch. Sang. I nr. 122); wspó-

czesna (1501 r.) wzmianka o sugach widrygielowych, którzy za Kazimierza »poczali

suba sluiti putnuju« (Leontowicz : Akty, nr. 579).
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yniu jeszcze w czasie po unii lubelskiej ^). W badanym przez nas

okresie niejednego moe z ich przedstawicieli monaby te wy-

kry ws'ród odbiorców owych lakonicznie zaregestrowanych nada
Kazimierzowych na Woyniu, wród tych z nich zwaszcza, którzy

s tylko oznaczeni imieniem chrzestnem, bez dodania nawet pa-

tronymiku. cho nieraz co prawda take niewtpliwi »panowie«

uywali tylko imienia chrzestnego i dopiero w tych wanie cza-

sach tworzyli sobie nazwiska rodzinne, wytwarzane bd to z przy-

domków, patronymicznych przewanie, bd' te na wzór polski

od wsi, jak Mylski, Hostski itp.

Warstwa nieksicych posiadaczy ziemskich nie bya wic
cakiem jednolit a oczywicie nawet wród szlachty, nawet wród
wspólnot rodowych, moniejsi wyodrbniali si z poród ogóu
szlacheckiego taksamo, jak to si przecie dziao i w Polsce. Ta
okoliczno oraz fakt, e napywowe monowadztwo kniaziowskie

niezmiernie szybko si zrastao z ziemi i asymilowao z nowem
otoczeniem , e nawet Olgierdowicze ju w drugiem lub trzeciem

pokoleniu mogli si wydawa »generis Ruthenici* -), by przed-

stawicielami ziemiastwa dzielnicy, w której osiedli, i jej dzielni-

cowych interesów ^), — to wszystko zbliao do siebie nawzajem

dwie tak róne pochodzeniem grupy monowadztwa. Z rónicami

etnicznemi zacieray si rónice stanowe, tembardziej, e nawet

znakomitsi dynaci , zszedszy w ramy rzdzonego spoeczestwa,

nawet pod rzdami swego stryja lub dziada stryjecznego Swidry-

giey niczem si pod wzgldem stanowiska spoeczno - politycz-

nego nie rónili od monych panów nieksicego pochodzenia:

otrzymywali nadania hospodarskie zupenie analogiczne, na prze-

mian z nimi piastowali godnoci i urzdy, wród nich, niekoniecz-

nie nawet przed nimi, zasiadali w radzie, jak to zaraz bliej wy-

janimy. Ostatecznego zespolenia w jedn warstw monowadztwa
dzielnicowego o wspólnych interesach i przewanie wspólnej po-

lityce dokonay wreszcie zwizki maeskie, czce najmoniej-

szych panów pomidzy sob, ale te z najznakomitszymi kniaziami.

Do wskaza, e syn jedyny Niemiry Riazanowicza eni si z córk

*) Por. wzmiank w przywileju inkorpor. dla Woynia z 27 V 1569, a zwasz-

cza ustp o bojarach we wstpie do XIX tomu róde dziejowych (s. 46,7).

^) Por. znana wzmiank Dugosza (Hist. IV 619) o Iwanie Czartoryskim.

') Por. wystpienie Sanguszkowiczów na czele ziemiastwa woyskiego w r.

1440, omówione w rozdziale I.
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nieznanego niestety kniazia, która po jego mierci wysza za je-

dnego z kn. Niewizkich, bya za pasierbic Olizara Szyowicza

Kierdejewicza a po matce wnuczk znanego nam dobrze Jurszy,

podczas gdy córka Niemiry wyciodzi za kn. Mictiaa Czartory-

skiego 1); e siostrzenica Niemiry jest on starosty wodzimier-

skiego Kostiuszki -), którego nastpca na tym urzdzie Paszko Da-

chnowicz, zdaje si wspórodowiec Riazanowiczów, wydaje córk
za kn. Hoowni - Ostroeckiego ^). Nie mnoc przykadów, rzuca

si "wyranie w oczy wane spostrzeenie , e was'nie w poowie

XV wieku kniaziowskie i niekniaziowskie monowadztwo Woy-
nia wie si jak gdyby w jedn > famili*, czc w rkach sv/ych

czonków ogromne dobra i wpywowe urzdy.

Znaczenie tycli stosunków spoecznycli ocenimy naleycie do-

piero przy rozpatrywaniu ustroju politycznego dzielnicy Swidry-

gieowej. Nim jednak do tego przystpimy, naley uwzgldni cho
ten skromny zasób wiadomoci, jaki nam daj róda o warstwach

spoecznych , dotd przez nas nie wspominanych. Co do ducho-

wiestwa, to przedewszystkiem stwierdzi trzeba, e w ziemi której

mieszkacy, niewyjmujc Gedyminowiczów, byli »ritus Ruthenici**)^

której wadca, aczkolwiek sam katolik, zadziwia wspóczesnych

swoj przychylnoci dla schizmatyków, atwo zrozumia
,

po-

niewa wielu mia ws'ród nich wiernych zwolenników, na pierwszy

plan wysuwa si nie Koció katolicki, ale cerkiew. Katolicki bi-

skup ucki , zawdziczajcy swe uposaenie Witodowi i jego bratu

1) Szczegóy genealogiczne w testamencie Jakóba Wojny Nicmirowicza , oraz

Arch. Sang. I nr. 91, 138 — 140; por. Wolff: Kniaziowie, s. 23, 607. Zona Jakóba

Niemirowicza, która 2-do v. polubia kn. Semena Niewizkiego (Rówieskiego), mu-

siaa by córk jakiego kniazia stepaskiego. gdy jeszcze w r. 1507 podnosi wobec

Holszaskich pretensye do Stepania, swojej ojcowizny, które jednak odrzucono
,
po-

niewa ich nie wytoczya, gdy Kazimierz Jagiell. Stepa Holszaskiemu nada (Rnssk.

istor. bibl. XX s. 548).

2) Por. dod. I nr. 32 i ustp o Kostiuszce w dod. II.

3j Wolff, o. c , s, 132.

*) Dugosz w cyt. wyej wzmiance o Czartoryskim. Co do widrygiely, to

po wyniesieniu na godno wielkoksic nie uywa ju w przywilejach swoich

katolickiego imienia Bolesawa, lecz zawsze tylko pogaskiego; na kilku jtdnak na-

daniach z r. 1446 i 1451 (dod. I nr. 28, 34, 37) nazywa siebie »01eksandro inako

Szwitrigajib Olgirdowiczc. Poniewa dokumenty te znamy tylko z oblat XVI w., fakt

uywania przeze imienia Aleksandra pozostaje niepewnym; inaczej monaby myle
o chrzcie ruskim przyjtym w nieznanym z reszt czasie.
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Zygmuntowi ^), znika z widowni dziejowej tak zupenie , e nie

wiemy nawet, kto piastowa ten urzd duszpasterski w omawia-

nym okresie. Za to wadyka ucki, którym po Teodozym , wyst-

pujcym po raz ostatni w r. 1438 "-, zosta Efremiej '), zasiada

w radzie Swidrygiey na pierwszem miejscu, przed wszystkimi

kniaziami i panami, a zalicza si, taksamo jak starosta ucki Nie-

mira, do >principes de Luczska* *); nadto, jak wiadomo, istniaa na

Woyniu druga jeszcze, niemniej bogata od ucko-ostrogskiej, eparchia

sciizmatycka , mianowicie wodzimiersko- brzeska, clio co prawda

ówczesny wadyka tamtejszy Dani mniejszym si cieszy wpywem
politycznym przy boku Swidrygiey anieli Efremiej ^). Nie brak

te wzmianek wspóczesnych o licznych w ziemi woyskiej mona-

sterach, przewanie pod wezwaniem w. 2^Iikoaja^), o cerkwiach,

zaopatrzonych w dwory i dworzj^szcza , wznoszcych si po mia-

stach i wsiach ''). Nieraz erygowali je sami ziemianie woyscy
którzy wogóle nie skpili na pobone fundacye, tak, e czsto

w nadaniach Swidrygieowych powtarza si wzmianka, e w^olno

im z dóbr, jakie otrzymywali, »na cerkow po swojej duszi dati<**),

cho te na odwrót byy czasem cerkwie i monastery objte ^)

takiemi nadaniami dla kniaziów i panów, wchodzc przez to

w cis od nich zaleno. O maem jeszcze rozszerzeniu katoli-

cyzmu na Woyniu wiadczy i ta okoliczno, e nie syszymy

o adnem nadaniu czy to Swidrygiey czy to nawet Kazimierza

1) Downar - Zapolskij : Akty lit.-russk. gosud. I nr. 5 (r. 142S »de novo fun-

dato et erecto — po przeniesieniu z Wodzimierza w r. 1425 — inter schismaticos et

yarianim sectarum cultores*), 9 (r. 1437). Biskupem by wówczas Andrzej, który

w r. 143 1 podpisa w radzie Swidrygiey pokój w Christmemel (LEK YIII nr. 462).

-) Dod. I nr. 17. ') Por. cytaty w dod. 11.

*) AGZ XIV nr. 872.

^) Dani wystpuje w r. 145 1 (Russk. istor. bibl. VI nr. 72), lecz, jak wska-

iemy niiej, nigdy nie zasiada w radzie Swidrygiey; o eparchiach woyskich u Kru-

szewskiego, V 460.

*) N. p. w Dolsku, Klewaniu, Mielcach (Arch. Sang. III nr. i, 14; dod. I

nr. 28), nadto w ucku (Akty Zap. Rossii I nr. 34, 84, gb), Feresopnicy (Paleogr.

snimki, nr. 13, data 1467 bdna!), ydyczynie (Sang. I nr. 85; por. AZR II nr. 29] itd.

') Dod. I nr. 3b; Dok. I s. 53 1« i t. d.

®) Dod. I nr. 38, por. te 9, 28, 35, 36, 37. Przykady fundacyi pobonych

w Aktach Zap. Rossii I nr. 84^"™ (Oiizara Szyowicza i Porfirego Kierdejewicza)

i 96 (kn. Michaa Konstantynowicza Piskiego, lecz nie z r. 1489/92, tylko z po-

lowy XV wieku 1).

») Dod. I nr. 28, 3Ó.
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dla duchowiestwa lub kocioów katolickich, podczas gdy wiemy

o przywilejach przynajmniej pierwszego z nich dla katedry gre-

ckiej we Wodzimierzu ^) a nawet dla wadyki ormiaskiego w u-
cku^). Znowu jednak trzeba doda zastrzeenie, e takie stosunki

nie byy rezultatem jakiej szczególnej niechci do katolicyzmu

lub walki z nim, lecz poprostu wynikiem faktycznego stanu rzeczy,

sabego jeszcze stanowiska jego w tych stronach. e wniosek ten

jest susznym, e tam, gdzie oba wyznania si spotykay, zgodnie

yy obok siebie, tego wymown illustracy znajdujemy w doku-

mencie, póniejszym tylko o par lat od mierci Swidrygiey: oto

testament pana Jakóba Niemirowicza Riazanowicza, który sam,

oczywicie jak i inni panowie woyscy, cerkwi greckiej si trzy-

ma a nawet dalekiej Pieczerskiej awrze pancerz i kouch zapisa,

podpisali obok siebie dwaj tylko wiadkowie, obaj stanu duchow-

nego, a byli nimi >duchownik moj pop Iwan Stwahowncki i knia Jan

pleban Krosziski« ^). Co wicej, protoplasta Ostrogskich, owych

synnych w póniejszych czasach protektorów prawosawia, sam

knia Fedor Danilewicz, który podobno umar jako mnich awry
pieczerskiej w Kijowie*), koo r, 1440, pozyskany — zdaje si —
dla unii cerkiewnej przez metropolit Izydora, zaoy w swym
Ostrogu klasztor Dominikanów, odda im w tym celu cerkiew

Matki Boskiej i »kniaziu Janu mnichu Czechu*, widocznie ich prze-

oonemu, wystawi odpowiedni przywilej; gdy ten za spon
w czasie napadu tatarskiego, prawdopodobnie w r. 1443, potwier-

dzi go syn jego, znany nam knia Wasyl Ostrogski, dodajc wyrane

postanowienie, e adnego prawa do klasztoru nie maj wieccy

»popi«, lecz tylko mnisi, Dominikanie^). Nawet ona tego Wasyla,

wyposaona przez Witolda kn, Hanka, musiaa by katoliczk z uro-

dzenia, gdy chocia nastpnie wystpuje z imieniem Ahafii, jeszcze

w r. 1 46 1 miaa w swem otoczeniu ksiy katolickich, >kn. Miko-

aja, kapana lipowskiego, i kn. Batromieja, kapana dwornego**).

1) Wzmianka w dok. z r. 151Ó podana u Hruszewskiego, V 277 przyp. I.

') Dod. I nr. 12; cerkiew ormiaska w ucku wspomniana 1490 r. (Arch.

Sang. I nr. 97).

') Arch. JZR VII/l nr. 3*; zawiera te zapis dla cerkwi w Ziemnie.

») Kruszewski], VI 308/9; Rulikowski-Radzimiski: Kniaziowie i szlachta, s. 36nn.

^) Arch. Sang. I nr. 40. Wiadomo , e Dominikanie mieli tei z fundacyi Ja-

giey, pomnoonej przez Witolda, klasztor swój w stoecznym ucku; por. Sownik

geogr. V 779, Jabonowski: Hist. Rusi, s. 94.

•) Tame, I nr. 55, por. nr. 30.
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Po za duchowiestwem katolickiem napyw z dalszego, nie-

ruskiego zachodu mona najwyraz'niej stwierdzi w miastach ^)\ tak

n. p, wród mieszczan stoecznego ucka, który coraz wiksz
sobie zdobywa ekonomiczn przewag nad Wodzimierzem , oraz

w Krzemiecu ju w r. 1432 (wzgldnie 1438) obok Rusinów wi-

dzimy te Polaków i Niemców 2), a z nich to wanie wybierano

zwykle pierwszych wójtów 3), gdy wiksze miasta woyskie otrzy-

myway prawo niemieckie z jego organizacy na wzór zachodni.

Obok ucka, któremu po raz pierwszy przyzna je Jagieo w przy-

wileju z 1432 r. *), Wodzimierza, gdzie spotykamy lady tego

prawa ju w XIV wieku a nastpnie szereg wójtów za Kazimierza

Jagielloczyka^), oraz Peremila, którego katolickim, polskim i

niemieckim mieszczanom Witold nada magdeburgi *), otrzymay

j za czasów Swidrygiey jeszcze Krzemieniec, gdzie ksi ten

ustanowi wójta w r. 1438^), i Litowi, miasto starosty uckiego

Niemiry, za zasugi swego waciciela^). Szczególn jednak opiek

wMdrygielo otacza uck; poniewa zamki woyskie, oprócz Krze-

mieca, gdzie od niepamitnych czasów wznosi si gród ze skay

murowany ^), byy wówczas jedynie drewniane, pragn, jak to ju za-

czto za czasów Lubarta i Witoda, oba zamki uckie, górny i okólny,

murem otoczy, czego jednak za jego czasów przy zamku okól-

nym ju nie zdoano dokoczy, tak e cz jego drewnian

pozosta musiaa ^•'j. Nadto pozwoli mieszczanom swej stolicy r-

ba drzewa, kosi traw i pa bydo w lasach i dbrowach w po-

bliu miasta ^'^).

*) Hruszewskij, VI 273, por. te s. 48.

2) Cod. epist. I nr. 82; Dod. I nr. 16.

3) O Krzemiecu por. dod. I nr. 16, o ucku , dok^d Witod powoJat wójta

Polaka — uwagi Prochaski w Bibl. warsz. 1913, II 544 '•

*) Por. uwagi Hruszewskiego, V 230.

*) Tame, s. 225 przyp. i.

«) Downar-Zapolskij: Akty I nr. 7 (z biedn dat 1430 r.); Archiw JZR

VIII/4 nr. 2 (r. 1420).

') Dod. I nr. 16. W r. 1442, na znanym nam dobrze zjedzie wileskim, Kazi-

mierz Jagiell. zatwierdzi Krzemiecu prawo niemieckie, Teki Naruszewicza t. 17 nr. 124.

*) Dod. I nr. 40. Za wzór suyo przy tem nadanie prawa niemieckiego po-

bliskiemu, lecz ju koronnemu Hrubieszowowi przez Wadysawa Jagie.

*) Wzmianka przy rewizyi zamków 1545 r. w ródach dziej. VI s. 96.

»«) Tame, s. 31.

") Wzmianka w przyw. Aleksandra z 1502 r. (Archiw Jugo Zap. Rossii V/l

nr. 5 s. 20).
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Jeszcze mniej oczywicie mona powiedzie na podstawie

miejscowych z'róde wspóczesnych o wos'ciastwie na Woyniu
w badanej przez nas epoce. Co do jego poszczególnych warstw,

to mona ju w przywilejach Swidrygiey, taksamo jak w XVI
wieku ^), jedynie stwierdzi dwie róne grupy sió i >ludzi«, mia-

nowicie »tiahych«, ludno cig t. j. obowizan do robocizny

na dworze paskim, oraz > suebnych*, wyej postawionych, peni-
cych rónego rodzaju, lecz bliej nieokrelone posugi 2). Nadto

ludno wociaska bya zobowizana do rónych wiadcze pie-

ninych na rzecz swego pana, okrelanych w nadaniach ówcze-

snych jako »myta, paty hroszowe, czynsze i pobory* ^), a nadto-

do podatku pastwowego (»exactio terrestris generalis*), t. zw. na

Woyniu woowszczyzny (opacanej od sochy woowej), od której

wówczas uwolnione byy tylko dobra biskupstwa uckiego *) i w nie-

których, wyjtkowych wypadkach pewne dobra prywatne^).

Obraz moliwie dokadny ustroju spoeczestwa, szlacheckiego

zwaszcza, uatwia nam poznanie ustroju politycznego pastwa Swi-

drygielowego. Kwestya to tem ciekawsza , e przy adnej innej

dzielnicy ksicej, jaka kiedykolwiek istniaa na obszarze w. ksi-

stwa litewskiego, nie mamy do zbadania tych stosunków tak obfi-

tego stosunkowo materyau dokumentowego i e tutaj gównie znaj-

dujemy wyjanienie szeregu charakterystycznych objawów w ustroju

partykularnym ziemi woyskiej w okresie nastpnym. Z caym
jednak naciskiem podnie trzeba, e zgodnie z genez wadzy

») N. p. Arch. Sang. III nr. 437 (r. 1533).

2) Wyrane rozrónienie sió tiahych i suebnych w przy w. Swidrygiey 1 45 1 r.

(dod. I nr. 3Ó). Rozrónienie ojczyców i pochoych, jak w innych ziemiach w. ks.

litewskiego, spotykamy na Woyniu po raz pierwszy dopiero w r. 1490 (Pamiatn. kij.

stariny I/2 s. i
;

por. u Kruszewskiego, V 170/1). W innym dok. z czasów Kazi-

mierza (AZ Rossii I nr. 59) sioom tiahym przeciwstawiono bojarskie; niewiadomo,

czy je ze sluiebnemi wprost zidentyfikowa mona, lecz wyranie wida, jak w ustroju

w. ksistwa najnisza warstwa bojarów schodzia si z najwysz ludnoci wociaskiej.

») Por. np. dod. I nr. 35.

*) Przywilej Witolda r. 1428 uwalnia je od wszystkich wiadcze oprócz wo-

owszczyzny, Zygmunt Kiejstutowicz w r. 1437 zniós wszelkie ograniczenia (Downar-

Zapolskij : Akty, nr. 5, 9).

*) N. p. w r. 1407 dobra nadane liii Wiaczkowiczowi przez Witolda (tame,

nr. 2), w r. 1487 Lubcza (Arch. Sang. I nr. 138); w r. 1502 Aleksander zwolni od

niej Woynian na lat 12 (róda dziej. VI s. 149), a wreszcie w r. 1509 Zygmunt I»

zatwierdzajc przywilej woyski, doda ogólne od niej zwolnienie (Akty Zap. Rossii

II nr. 54).
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Swidrygiey na Wotyniu rzdy jego s mimo charakteru dzielnico-

wego jego pastwa, mimo nawet póniejszego uznania si przeze

za wasala w. ks. Kazimierza, tylko jak gdyby dalszym cigiem jego

rzdów jako w. ksicia litewskiego w latach 1430— 1438. Rónica

polega tylko na tern, e obszar jego pastwa jest jeszcze mniej-

szy, ma jeszcze bardziej (wyjwszy kilkoletnie wadanie Bracaw-

szczyzn) charakter jednolitej, osobnej, lecz nie wikszej od innych,

dzielnicy ksicia hodowniczego, anieli nawet w ostatnich latach jego

walki z Zygmuntem; e rezydency Swidrygiey, któr tak krótko

tylko byo Wilno, która po zamachu 1432 r., w zawierusze walk

ornych, nie zdoaa si ustali, jest obecnie niezaprzeczenie uck,
odgrywajcy ju przedtem chwilowo, za czasów Witoda, jakoby

rol drugiej stolicy w. ksistwa litewskiego ^).

Ta cigo, teoretyczna przynajmniej i formalna, wadzy wiel-

koksicej Swidrygiey, mimo przeksztaconych stosunków przez

zmiany w latach 1438 — 1442, objawia si oprócz w tytule wielko-

ksicym, na co ju zwracalimy uwag, przedewszystkiem na

jego dworze. Tych samych dygnitarzy, jakich si spotykao w jego

otoczeniu, gdy by istotnie w. ksiciem Litwy, widzimy przy jego

boku w ucku w latach 1442 do 1452. Co wicej, s wród nich

tacy, jakich nie znaa nawet Litwa Witodowa, jakich na dworze

wileskim nie spotyka si równoczenie , lecz dopiero znacznie

póniej, tak e nie mamy do czynienia z naladowaniem Wilna, lecz

z bezporedniem przejmowaniem wzorów polskich^). Widocznem
jest to zwaszcza w kancelaryi Swidrygieowej : podczas gdy na

dworze wielkoksicym w Wilnie urzd kanclerza wytworzy si

dopiero za Kazimierza Jagielloczyka i przyj na stae od r. 1446^),

a urzd podkanclerzego powsta dopiero w przeddzie unii lubel-

skiej, ju w latach 1437/8 kn. Borys Hliski jest najpierw pod-

kanclerzym a potem kanclerzem Swidrygiey*), a ledwo mu w r.

1) Por. trafne spostrzeenie Jabonowskiego : Hist. Rusi, s. 94.

2) Przyznaj to take badacze rosyjscy, n. p. Lubawskij : Oblastnoje dielenije,

s. 209. Uwagi Jabonowskiego w ródach dziej. VI s. LVIII.

') Co do urzdów na Litwie por. odnone ustpy u Wolffa : Senatorowie i dygn.

WXL., a take rozdzia o nich u Kutrzeby: Hist. ustroju Polski II Litwa, s. 112 nn.

Co do urzdu kanclerskiego, to mamy wzmiank, e ju przed Michaem Kiegajo-

wiczem (od r. 1446), od którego Wolff zaczyna poczet kanclerzy, piastowa te go-

dno chwilowo przynajmniej w r. 144 1 stryj jego Sudiwoj (Kopiaryusz przyw. dla

dyecezyi wileskiej w Muzeum XX. Czartoryskich, fol. 20).

*) Dod. I nr. 7, 11— 14.
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1442 uck si podda, ju ma przy boku swoim kanclerza, naj-

pierw nieznanego bliej Mikoaja Zorera 1), potem a do mierci

ziemianina woyskiego Fedka Kozowskiego, obok którego wy-

stpuje podkanclerzy Seko Kalenikowicz z kijowskiego rodu My-
szkowiczów. Ten sam Seko jest równoczenie take podskarbim 2),

która to godno na Litwie równie dopiero za Kazimierza Jagiel-

loczyka si wytwarza, nadto za znajduje si w otoczeniu Swi-

drygiey szereg dygnitarzy o czysto dworskich charakterze i funk-

cyach, jak kraj czy, kuchmistrz, owczy 3), a zwaszcza — za jego

rzdów w ucku, taksamo jak w okresie poprzednim *) — kilku

równoczenie marszaków dwornych. Od tych ostatnich , zwykle

krótko marszakami zwanych, wród których wyrónia si od czasu

swego powrotu z wyprawy wgierskiej Warneczyka kn. Micha
Czartoryski, a których stanowisko odpowiadao mniejwicej go-

dnoci szambelanów na dworach zachodnio-europejskich^), cile

*) Dokadne cytaty o urzdnikach widrygiely w czasie 1442/52 ob. w do-

datku II, pod ich nazwiskami. Spisy urzdników widrygieUy u Wolffa (Senatorowie,

passim) i Bonieckiego (Poczet rodów, dodatek) wykazuj szereg braków i niedoka-

dnoci (n. p. nierozrórnienie marszaka ziemskiego od dwornych), a nawet — wsku-

tek opierania si na le wydanych dokumentach — informacyi biednych. Do wska-

za, e przytoczony pod r. 1442 marszaek »Sawa Stojan« nazywa sie w rzeczywi-

stoci Sawastianem, marszakiem wcale nie by a wystpuje nie w 1442 lecz 1433 r.

(Dod. I nr. i).

*) widrygieo ju w r. 1424 jako ks. czernichowski mia swego podskar-

biego Iwaszka, który te równoczenie spenia jakoby funkcye kanclerskie (Arch.

Sang. I nr. 29).

3) O krajczym Fedku Chomiczu ob. w dod. II. Kuchmistrza (Piotr Myszczyc

r. 1438) i owczego (Pietrasz Wokowyj r. 1437) spotykamy wprawdzie tylko w po-

przednim okresie (dod. I nr. 9, 13), lecz przypuszczamy, e w latach po r. 1442

chyba tylko przypadkowo nie spotykamy si z temi godnociami na znanych nam

dzi dokumentach SwidrygieJly. Nadto w r. 1435 wspomniani s^ Iwaszko jako jego

»marestallus« a Jesko jako jego >camerarius« w licie ces. Zygmunta (Lewicki: Pow-

stanie, dod. 8).

*) Andrzej Dusa 1433 (dod, I nr. l), Wacko 1437 (Ordensbriefarchiv XVII a

nr. 172, 19/II 1437), Okuszko Tukaczowicz 1437 (Cod. ep I/i nr. 92, gdzie jednak

mylnie >Daszko Tubaczowicz<, por. u Barwiskiego w Zap. Tow. Szewcz. t. 115,

s. 18/91, Jurij 1437/8 (dod. I nr. 5, 13, l6\ kn. Wasi! Andrzejewicz i Andrzej Wa-

silewicz r. 1438 (dod. I nr. 16, 17). W badanym przez nas okresie: Pieszko 1442/5,

Biernat Olgiert 1445 i kn. Micha Czartoryski 1445/51 (ob. w dod. II). Por. tei

przyp. nastpny.

'') >Mein marschalk und mein kemerer her Rogala* pisze widrygieo o szla-

chcicu mazowieckim Pawle Rogali 13 XII 1432 (LEK VIII nr. Ó47, por. nr. 624,



OSTATNIE LATA SWIDRYGIEY 143

odróni trzeba, taksamo jak na dworze wileskim Kazimierza,

marszaka ziemskiego. Taki marszaek by oczywicie zawsze tylko

jeden, a mianowicie przedtem, w latach 1437/8, Kozaryn Riazano-

wicz ^), teraz za Pietrasz aniewicz Mylski z rodu Kierdejów;

rzecz ciekawa, e gdy ten ostatni stale tylko marszakiem ziem-

skim si tytuuje, Kozaryn, w poprzednim okresie, nazywa si

napr^emian marszakiem ziemskim i marszakiem ziemi uckiej, cho
znajc zakres wadania Swidrygiey w obu wypadkach , raczej

spodziewalibymy si stosunku odwrotnego. W kadym razie genez
tego urzdu jest godno marszaka ziemskiego, jakiego mia Swi-

drygieo jako w. ksi Litwy, taksamo jak przed nim Witod
a równoczenie z nim Zygmunt i Kazimierz, godno dworska co

prawda, lecz reprezentujca wanie na dworze hospodara ziemi,

któr tene wada. Std gdy pod koniec walki z Zygmuntem pa-
stwo Swidrygiey ograniczao si coraz bardziej do ziemi uckiej,

zaczto zaznacza t okoliczno w tytule, tylko e por. 1442 nie-

wtpliwie tego unikano, chcc podtrzyma teory, e Swidrygieo

nie jest ksiciem dzielnicowym uckim, lecz prawowitym w. ksi-

ciem, jak niegdy po r. 1430. Funkcye marszaka ziemskiego, który

marszaków dwornych przewysza godnoci, byy niewtpliwie,

taksamo jak na Litwie równie tylko dworskie w swej istocie,

a waciwy zarzd ziemi spoczywa i tutaj w rku urzdników
innych, mianowicie starostów, tembardziej, e wobec nielicznych

stosunkowo dworów hospodarskich na Woyniu funkcye gospo-

darcze tych ostatnich byy tutaj mao znaczne -).

Pierwotnie — zdaje si — by na Woyniu tylko jeden sta-

rosta, w samym ucku, gdzie poczet starostów znamy od r, 1429 3).

657). Podobnie byo tez na dworze wileskim, gdzie ju za Kazimierza tak znaczna

bya liczba marszaków dworskich , z których
,
jak wiadomo

,
pod koniec XV w. je-

den
,

póniejszy marszaek nadworny, zosta zastpca ziemskiego (por. u Kutrzeby,

o. c, s. 115).

*) Dod. I nr. 6, 7, 9, 13, 14.

2) Por. uwagi Kruszewskiego: Istorija, V 295.

^) Jursza 1429 (Teki Naruszewicza t. 14 nr. 135) — 1431, kn. Aleksander

Nos 1433/4 (Lewicki: Powstanie, s. 97 nn., 183 nn.), Jan Wojnicki z Sienna i Win-

centy z Szamotu 1438/9 (Fedorowicz: Dostojnicy, s. 214; por. nasz dod. I nr. 13

i Cod. ep. II nr. 250). — Niegdy, za ks. halicko -wodzimierskich i za Lubarta

(n. p. Arch. Sang. I nr. I — r. 1366) w ucku siedzieli wojewodowie, jui jednak

na schyku XIV w. (prawdop. 1386, tame nr. 7) kn. Fedor Ostrogski tytuuje si

te namiestnikiem uckim, a póniej, w w. XV, ju tylko starostów tam spotykamy
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Starosta krzemieniecki, wystpujcy niedugo potem (r. 1434)1),

mniejsze ma dla nas znaczenie, gdy pocztkowo, jak wspomnie-

limy, godno ta czya si z godnoci starosty bracawskiego

(wzgldnie podolskiego), po upadku za Swidrygiey podlega stale

Litwie i take po r. 1442 z ramienia w. ks. Kazimierza bya ob-

sadzan. Urzd starosty wodzimierskiego powsta, zdaje si, do-

piero gdzie koo r. 1440 a w r. 1442 jest po raz pierwszy po-

wiadczony ródowo 2). Std pewna, widoczna i w póniejszych

czasach, przewaga starosty uckiego, tembardziej, e siedzia w sa-

mej stolicy pastwa Swidrygieowego i e nim by stale w ba-

danych przez nas latach mony Niemira Riazanowicz, podczas gdy

na starostwie wodzimierskiem zm.ieniali si kolejno Kostiuszko,

kn. Micha Olszanicki i Paszko Dachnowicz. Ci dwaj wic staro-

stowie, cho za czasów Swidrygiey nie nosz charakterystycznej

nazwy namiestników, nie ograniczali si do pieczy nad powie-

rzonymi im grodami , lecz zastpowali samego ksicia w admi-

nistracyi i sdownictwie danego powiatu; zakres ich wadzy, s-
downiczej zwaszcza, moemy pozna najlepiej z odnonych posta-

nowie przywileju dzielnicowego, który, jak zobaczymy, Woynia-
nie otrzymali po poddaniu si bezporedniem Litwie w r. 1452 ')

a którego gówn tre stanowiy wanie postanowienia, normu-

jce wadz starocisk *). Poniewa zostay zformuowane nie-

podczas gdy tytu wojewodów nosz w tym czasie na Woyniu ju tylko urzdnicy

administracyjno-ekonomiczni w dobrach moniejszych kniaziów woyskich, np. w Po-

dolanach (u Holszaskich) lub w Ostrogu (tame, nr. 52. 59 — r. 1458 i 1463),

pokrewni — zdaje sie — litewskim ciwunom, z którym to tytuem równie niekiedy

tutaj si spotykamy (tame, nr. 2, 67), Por. u Kruszewskiego, V 291/2 i 289.

1) Krupowicz: Zbiór dypl. nr. 16.

2) Por. w dod. II ustp o Kostiuszce.

*) Zachowany, jak wskaemy niej, tylko w zatwierdzeniach z 1501, 1 509

i 1547 r. (Leontowicz: Akty I nr. 565; Akty Zap. Rossii II nr. 54; Lubawskij

:

Oczerk istorii, dod. II nr. 8).

*) Naley oczywicie ze znanych zatwierdze póniejszych wydzieli pierwotn

tre przywileju Kazimierzowego. Otó chocia przy zatwierdzeniu Aleksandra z 1 501 r,

tylko przy dwóch pierwszych punktach (o wysyaniu dzieckich i o gówszczynie pod-

danych) wyranie si powoano na ulistc ojca jego, przecie naley przyj trafny

wywód Jakubowskiego (Ziemskije priwileji, uma minist. narodn. prosw. 1903,

zesz. 6, s. 288), e cze Kazimierzowa siga a do tego ustpu wcznie, w którym

Zygmunt 1 w zatwierdzeniu z 1509 r. odwouje si do postanowie swego ojca i brata,

podczas gdy zaraz przy nastpnym tylko o bracie wspomina. Ow ustp ostatni do-

tyczy sdownictwa namiestników starociskich na jarmarkach w ydyczynie i Doro-
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wtpliwie w myl postulatów Woynian, starajcych si, jak

zwykle w podobnych wypadkach, zachowa »starin«, dotychcza-

sowe swoje urzdzenia i zwyczaje dzielnicowe, widzimy w nich

odzwierciedlenie tych stosunków, jakie panoway na Woyniu za

czasów widrygiey ^), tembardziej e w przywileju ziemskim dla

w. ks. litewskiego z r. 1447 analogicznych postanowie prawie

zupenie niema. Dowiadujemy si w ten sposób, e i) staro-

stowie, cho mieli jeszcze pene sdownictwo nad kniaziami, pa-

nami i wogóle caem ziemiastwem 2) (ladów t. zw. »egzemptów«

sdowych, tak wanych dla stosunków w XVI w., wówczas nawet

u potomków udzielnych niegdy kniaziów nie spotykamy), byli

jednak zobowizani do liczenia si z ich godnoci i wolnoci
osobist, gdy dopiero po dwukrotnem nieusuchaniu staroci-

skiego wezwania mieli prawo posa do nich dzieckich (wonych).

a przedewszystkiem nawet w razie cikiego przewinienia nie mogli

ich >ly« ani wizi bez poprzedniego zniesienia si w tej sprawie

z samym wadc; 2) sdownictwo za nad poddanymi naleao do

ich pana, a nie do starosty, wyjwszy sprawy o rozbój, gwat,

zranienie szlachcica i poog, oraz zodziei zapanych na gor-

cym uczynku, i nie starocie te przypada gówszczyzna, zapacona

przez poddanego, lecz tego panu. Wreszcie spotykamy zabezpie-

czenie przed samowolnemi zarzdzeniami, jedcych po wsiach,

sug starociskich. Za czasów widrygiey postanowienia te doty-

czyy oczywicie tylko dwóch podlegajcych mu starostów: uckiego

i wodzimierskiego; nadto za, gdy Bracawszczyzna przez kilka lat

pozostawaa pod jego wadz, miaa oczywicie osobnego starost

niezalenego od podlegego Litwie powiatu krzemienieckiego. Znamy
go z jednego tylko dokumentu ^), gdzie wprawdzie jest nazwany

hobuiu; nie uwzgldniamy go tutaj, bo jego przepisy nie cz sie jui ze spraw-

rozpatrywan w tekcie i zapewne istotnie dopiero za Kazimierza zostay wieo unor-

mowane ; dotycz zreszt podrzdnego zgoJa szczegóu.

*) Wniosek ten jest nawet ródowo uzasadniony z tego wzgldu , e czasem

wyranie zaznaczano w poszczególnych ustpach przywileju, e dana rzecz ma pozo-

sta >po dawnomu, kak pieried tym byo*.

-) Ograniczy to dopiero przywilej z 1 501 r., wedug którego potrzebnym by
udzia kniaziów, panów i ziemian przy sdzie starosty nad jednym z nich ; odtd

nieograniczone sdownictwo mia jedynie nad poddanymi hospodarskimi.

8) Dod. I nr. 26. Pan Jursza, który dziery Bracaw po odstpieniu go przez

widrygiee Litwie, tytuuje si starost braclawskim (por. dok. z 145 1 r. w Russk.

istoricz. bibl. VI nr. 67).

<?. Ilalecki: Ostatnie lata widrygiey. lO
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dzierawc bracawskim, lecz nie jako zarzdca dóbr ksicych bez

juryzdykcyi, tylko w znaczeniu starosty z peni wadzy staroci-

skiej, o czem wiadczy jego wadza sdownicza nad tamtejszymi

ziemianami, objawiajca si w tym wanie dokumencie. Wsz-
dzie oczywicie

,
jalc widzimy chociaby z obowizku starosty za-

signicia w waniejszych sprawach zdania samego hospodara,

najwysza wadza sdownicza spoczywaa w rku tego ostatniego,

a wic do r. 1452 Swidrygiey, który czasem dla rozstrzygnicia

spraw spornych przed nim wytoczonych wyznacza rodzaj delega-

cyi. zoonej z kilku ziemian 1), stanowicej jak gdyby pierwszy

zawizek sdownictwa ziemskiego.

Wyraniej jednak jeszcze, anieli w tym ostatnim szczególe,

przebija si wpyw idcy z Korony w daleko sigajcych ogra-

niczeniach wadzy starociskiej, w tak wczesnem zagwaranto-

waniu sdownictwa patrymonialnego -) i w zastrzeeniu co do

spraw, podlegajcych bezwarunkowo sdowi starosty, co tak zna-

miennie przypomina polskie artykuy starociskie. Ale wspo-

mniane ograniczenia s wane dla nas i z innego jeszcze wzgldu,

mianowicie jako wiadectwo silnego stanowiska politycznego, jakie

za czasów Swidrygiey zdobya sobie szlachta woyska, a to nie-

tylko szczupy moe zastp monowadców, dla których osobnych

przywilejów nie spotykamy, lecz cay stan szlachecki, o którym

mówilimy wyej. Stanowisko to podnosiy i inne jeszcze okolicz-

noci. Hierarchia urzdów dworskich, która dla Swidrygiey

tylko formalne miaa znaczenie , otwieraa szerokie pole nietylko

ambicyi ziemian woyskich , ale te istotnemu ich wpywowi na

osob wadcy, którego nieustannie otaczali dziki owym rónym
tytularnym godnociom na uckim dworze. Jeli za pewna cz
tych urzdów rzeczywicie bya jedynie tytularn, nie umoty-

wowan w swem istnieniu istotn potrzeb, to wyjtek trzeba

zrobi pod tym wzgldem dla urzdników kancelaryjnych, dla

kanclerza i podkanclerzego, oraz dla stojcych pod ich kierownic-

twem pisarzy-), którym, jak widzielimy w styczniu 1446 r,,

*) Arch. Sang. I nr. 43 (r. 1444): >list sudowyj« wyznaczonych przez wi-

drygiele (»hospodar nasz, knia wielikij«) ziemian w sporze granicznym.

-) Podobne postanowienie, cho ze znacznemi rónicami, w przywileju dla w.

ksistwa litewskiego z 1447 r. (Cod. ep. III nr. 7 § 12).

3) W latach 1436/8 jest nim Snaksar (Dod. I nr. 4, 7, 8, 13, 17), w latacb

1446— 1451 Juszko (Ordensbriefarch. XVII a nr. 106, 10 I 144O, dod. I nr. 27, 32 —
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mimo podrzdnego na pozór stanowiska powierzano i bardzo wa-

ne misye dyplomatyczne. Tych bowiem istnienie byo najzupeniej

umotywowane drug ogromnie pomyln dla warstwy ziemiaskiej

a rzdy Swidrygiey cechujc okolicznoci, mianowicie jego bar-

dzo licznemi nadaniami ziemskiemi. Jeli uwzgldnimy, jak wiele sto-

sunkowo jego przywilejów na dobra ziemskie przechowao si mimo
niekorzystnych warunków do dnia dziesiejszego i), o ilu dalszych

mamy wzmianki rozrzucone po aktach póz'niej szych, e wreszcie od

r. 1443 przywileje te niemal wycznie a ju w poprzednim okresie

w znacznej czci dotyczyy Woynia, to ocenimy, jak wielkie znacze-

nie miay wówczas te starannie spisane pergaminy bez podpisu, lecz

uwierzytelnione pieczci Swidrygieow z Pogoni, — dzi dla nas

tak wane jako pomniki ródowe, — dla posiadaczy ziemskich

na Woyniu, przedewszystkiem warstwy kniaziowsko - szlacheckiej.

W przeciwiestwie do nada Kazimierzowych, z których dziki

rywalizacyi o ziemi woysk równie skorzystao tylu jej mie-

szkaców, przy których jednak mimo formy krótkich regestów,

w jakiej si zachoway, czasem czytamy zastrzeenie »do wielikoho

kniazia woli« '^), nadania Swidrygiey stale oddaway wymienione

w nich posiadoci >na wieki, wieczno i nieporuszno«, > onie, dzie-

ciom, wnukom, potomkom i blinym« obdarowanego ^j ; kade z nich

wic oznaczao trwae uszczuplenie zasobów ekonomicznych hospo-

darskich na rzecz ziemian, byo dowodem ich monoci materyalnej a

co za tem idzie wpywowego stanowiska. Zaznaczy wypada, e nada-

nia Swidrygieowe, datowane nieraz za pomoc zawiej kombinacyi

w tekcie wyd. czytamy >Soszko« ; Wolff: Senatorowie, s. 253, z metryki lit. cytuje

>Jaszko« —
, 38).

^) Por. uwagi do dodatku I, w którym te wyjaniono poruszone niej w tekcie

datowanie dokumentów Swidrygiey.

-) Por. n. p. Dok. I s. 54^^, 17_

') Wyjtkowo tylko czytamy w przywilejach Swidrygiey, zamiast o nadaniu

na wasno, o zastawie danej majtnoci w pewnej sumie pieninej, -jak n. p. w przy-

wileju na Basowo z r. 1434 (Dod. I nr. 3), gdy owe 300 kop groszy mogy mu by
potrzebne dla ówczesnych wysików wojennych; zreszt i w tym wypadku wie za-

pisana Dusiczom przesza w dziedziczn wasno tej rodziny ipor. Arch. Sang. I

nr. 09^. Nawet obowizek suby wojennej z nadanych dóbr rzadko tylko by w przy-

wilejach jego wyranie zaznaczony (n. p. Dod. I nr. 5, gdzie odbiorc jest »suga«

w. ksicia, nie odznaczony tytuem >pana«; nr. 13, wedug którego p. Piotr Myszczyc

ma suy z nadanych wsi »dwiema kopiic ; nr. 17, gdzie jednak chodzi o nadanie

na Podolu; nr. 23 przy nadaniu dla Czobotowiczów w pow. gródeckim).

I o*
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ery dyonizejskiej z bizantysk, byy pisane wszystkie, z jednym

tylko wyjtkiem przy nadaniu prawa magdeburskiego *), po rusku,

w przeciwiestwie do niektórych Witodowych , które nawet,

gdy dotyczyy ruskich dzielnic w. ksistwa
,
posugiway si cza-

sem jzykiem aciskim , a zgodnie z dokumentami Kazimierza

(z wyjtkiem wspomnianego przywileju dla Krzemieca, pisanego

po acinie), za którego rzdów przecie take dla wewntrznych
stosunków Litwy waciwej ustali si, cho nie bez znamiennych

wyjtków, jzyk kancelaryjny ruski.

Zostawilimy sobie na sam koniec jedn wreszcie spraw,

która jest nietylko dalszem, doniosem wiadectwem wybitnej roli,

odgrywanej przez warstw kniaziów i szlachty za czasów Swidry-

giey, lecz zarazem te jedn z najciekawszych kart w dziejach

wewntrznych Woynia pod jego rzdami. Wiadomo -), e ju za

czasów, gdy rzeczywis'cie by w. ksiciem Litwy i gdy nastpnie

o t godno walczy z Zygmuntem , rada wielkoksica miaa
przy jego boku znaczenie bez porównania wiksze, anieli za jego

wielkiego, samodzielnego i samowolnego poprzednika. Znaczenie

to nie zmniejsz3'o si za Zygmunta mimo jego niechci do mono-
wadztwa, a to wanie dziki walkom o stolec wielkoksicy,

obniajcym w obu obozach niekrpowan wadz hospodarsk,

a nawet ugruntowao si nastpnie, dziki innym znowu okoliczno-

ciom, w pówiekowej przeszo epoce Kazimierzowej. I otó z chwil,

gdy po chwilowym upadku Swidrygieo zapanowa znowu przy-

najmniej w ucku i Wodzimierzu, ta »wierna rada*, towarzyszca

mu niemal do ostatka w krytycznym roku 1438 3), pojawia si

znowu przy jego boku , otacza go przy kadem niemal nadaniu

ziemskiem, zebrana oczywicie, w wikszym lub mniejszym komplecie,

nie dla wystpienia w charakterze wiadków owego nadania, co jest

rzecz przypadkow a nawet dla wanoci przywileju niekoniecznie

potrzebn*), lecz dla spenienia swej funkcyi doradczej w waniej-

1) Dla mmsta Litowiia (Dod. I nr. 40); podnie jednak trzeba, e nawet

w sprawach miejskich, w których, jak wskazalimy, wpyw zachodni najsilniej si

przebija, byJ to w kancelaryi Swidrygiely fakt zgol wyjtkowy: wszak przywilej

jego z r. 1438 (Dod. I nr. ib) na wójtostwo w Krzemiecu zosta, w przeciwiestwie

do analogicznego przywileju Kazimierza Jagiell., spisany w jzyku ruskim.

*) Por. uwagi Lewickiego: Powstanie, s. 79, 287, i Hruszewskiego : Istorija

IV« s. 206.

') Dod. I nr. 17.

*) Nadania bez wiadków: Dod. I nr. 2, 12, 22.
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szych Sprawach ogóhiych , któremi si ksi zajmowa w danej

chwih.

Zasadniczo rada widrygiey w latach 1442 do 1452 pozo-

staa t sam, co w okresie 1430 do 1438, tak co do swojego

skadu, jak te niewtpliwie i co do kompetencyi, gdy miaa sta-

nowi jakoby wskrzeszenie i przeduenie jego rady wielkoksi-

cej. Faktycznie jednak zmienia si i pod jednym i pod drugim

wzgldem: co do skadu, osobowego przynajmniej, przez ubytek

zupenie zrozumiay wszystkich niemal czonków z poza dzielnicy

ucko- wodzim.ierskiej, a co do swego konkretneofo wpywu przez

to, e przy boku schorzaego starca musia on by jeszcze wik-

szym, anieli przedtem w latach najenergiczniejszej dziaalnos'ci

widrygiey.

Przy innej sposobnoci zwrócilis'my ju uwag na to, e sze-

reg kniaziów, jakich si spotykao w otoczeniu tego ksicia przed

r. 1438, nie pojawia si ju przy nim w czasie ponownych jego rzdów

na Woyniu, bd dlatego, e niektórzy wogóle ju nie yli, bd
z tego powodu, e najliczniejsi pochodzc z innych ziem w. ksi-

stwa, które ju nie wróciy pod wadz widrygiey, pojawiaj si

przy boku nowego swego pana, Kazimierza. To samo oczywis'cie

stwierdzi mona wród nieksicych czonków rady widrygiey,

podpisanych na jego dokumentach do r. 1438. Oprócz kilku, którzy

wogóle zupenie znikaj i prawdopodobnie zmarli, ubyli wic prze-

dewszystkiem ci panowie rdzennej Litwy, z których w czasie walki

z Zygmuntem zawsze cay szereg sta mimo wszystko po stronie

widrygieowej, jak zwaszcza potny a wierny mu wówczas do

ostatka Iwaszko Aloniwidowicz ^j, który dopiero po katastrofie 1438 r.

powróci na stae na Litw; ubyli Kijowianie. tak duchownego,

jak i wieckiego stanu ^j, z wyjtkiem jedynie rodu Myszkowiczów,

o których niej wspomniemy; ubyli Polacy, których, jak wspomi-

nalimy, ze wzgldów politycznych zwaszcza w latach 1437 i 1438

kilku zasiadao w jego radzie; przeszli wreszcie, jak wiadomo, do

otoczenia w. ksicia Kazimierza ci dawni stronnicy widrygiey,

*) Dod. I nr. 17; oprócz niego, o którym wspominalimy ju nieraz, wyst-

puj na dok. widrygiey z przed r. 14.38 jeszcze nastpujcy panowie litewscy:

Hryko Surwilowicz (o nim W. Semkowicz w Mie. herald. 1914 s. 53), Wojdyo,

Romejko i t. d. (por. n. p. dod. I nr. 10, 11).

*) Archimandryta pieczerski Awramij , ciwun kijowski Komiko (?) (Dod. I

nr. 10, ii).
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którzy obecnie, z Jursz i Mukosiejami na czele, zachowali powiat

krzemieniecki pod bezporedni wadz Litwy.

Std w istocie rada Swidrygiey po r. 1442 jest waciwie

tylko rad dzielnicow woysk, tern jednak wanie dla bada-

cza ciekawsz. Wród jej czonków rozróni moemy trzy grupy ^):

duchownych czyli raczej duchownego, gdy jest nim w tych latach

tylko wadyka ucki Efremiej ^j, kniaziów i panów
^J.

Podnie
trzeba, e o ile wadyka, gdy tylko w radzie si pojawia, stale,

jak i w poprzednim okresie, zajmuje pierwsze miejsce, o tyle

wieccy, kniaziowie i panowie, urzdnicy i nieurzdnicy, s wymie-

niani w znanych nam spisach czonków rady bez jakiegokolwiek

staego porzdku, nieraz zupenie pomieszani z sob. Widocznie nie

byo wi'ód nich adnego hierarchicznego ugrupowania; naogó

tylko moniejsi wystpuj przed mniej monymi. Poniewa skad

rady znamy tylko z przypadkowego wymieniania wiadków przy

przypadkowo zachowanych nadaniach , oczywicie aden jej spis

kompletnym by nie moe i przy ogólniejszych uwagach podwójna

obowizuje ostrono. Co do kniaziów, to spotykamy w radzie

tak najznakomitszych, jak Czartoryskich i Sanguszków, jak i mniej

monych, jak Kozek lub Zwiaholskich; e nie znajdujemy na zna-

nych nam dokumentach kilku kniaziów, którzy jak Ostrogscy, Ko-

reccy, Wieliccy, Ostroeccy napewno wówczas mieli dobra w powie-

cie uckim, to, z wyjtkiem Ostrogskiego, przy którym dziaa mogy
znane nam wzgldy majtkowo- polityczne, okoliczno ta jest nie-

wtpliwie czysto przypadkow: przecie nawet jeden z nich, Iwan

Dymitrowicz Ostroecki, nalea do rady widrygiey ju w okresie

poprzednim *). Nie moe ulega adnej wtpliwoci , e prawo za-

siadania w radzie mieli wszyscy kniaziowie woyscy, tylko, e
potniejsi i piastujcy urzdy, a wic zwaszcza dwaj Czartoryscy,

dalej Iwan Czetwertyski , Micha Konstantynowicz (Olszanicki),

1) Wszystkie odnone cytaty ob. w dodatku II.

*) Nigdy nie spotykamy w radzie widrygiey drugiego wadyki prawosaw-

nego na Woyniu, mianow. wodzimierskiego (by nim wówczas, jak wspomnielimy,

Danitj, moe przypadkowo , bo w pón. ezasacli uczestniczy w zjazdach woyskicti

taksamo jak ucki.

'j Te dwie gówne grupy widrygielo zwykle sam wród swej rady rozróinia,

wyraajc si czsto w swych przywilejach: »poradiwszi sia s kniazi i pany, z na-

szeju wiernoju radoju«, »kniazi i pany rada nasza* i t. p.

*) Dod. I nr. 14, 15.
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"v\Teszcie Aleksander Sanguszkowicz, wystpuj czs'ciej od innych.

Przechodzc obecnie do panów, to przedewszystkiem przypomnie

musimy, e » panowie* w ródach woyskich z czasów Swidry-

gieHy to nie wysza warstwa stanu szlacheckiego, lecz tytu przy-

sugujcy caej szlachcie, odróniajcy j was'nie od wacicieli

ziemskich nie posiadajcych peni praw szlacheckich. Otó obecnie

przekonywamy si, e obok wskazanych prerogatyw w zakresie s-

downictwa n aj celniej szem moe z tych praw bya monos' zasia-

dania w radzie: mona bowiem stwierdzi z ca pewnoci, e
obok monowadców mieli j, nawet nie piastujc adnych urz-

dów, wszyscy bez rónicy panowie, a wic taksamo, jak chociaby

Riazanowicze, take taki n. p. Iwaszko Niewzlicz, o którym skd-
ind wiemy, e dwie posiada tylko wioski ^). Nie podobna tylko

rozstrzygn, czy tych panów, po za urzdnikami i dostojnikami

oczywicie, ksi sam dopiero musia do swej rady powoa, czy

te mieli oni eo ipso, dziki samej przynalenoci stanowej, prawo

uczestniczenia w niej; ze wzgldów, poruszon5'^ch w ostatnim roz-

dziale, prawdopodobniejszem wydaje si to ostatnie, co najmniej

odnonie do szlachty osiadej na samym Woyniu. Ponadto zda-

rzao si, e Swidrygieo taksamo, jak poprzednio, mia w swej

radzie obcokrajowców, Polaków -). tak i teraz dopuszcza do swej

rady panów nie woyskich, tembardziej e podtrzymywao to cho
do pewnego stopnia jej charakter wielkoksicy, nie dzielnicowy

wycznie. Takiego przykadu dostarcza nam mony ród kijowski

Myszkowiczów, z których w r. 1437 Kalenik i Pawe otrzymali

od niego posiadoci w rónych czciach Kijowszczyzny (m. i. te
na granicy woyskiej), a z których ju wówczas Jako, teraz za,

a do mierci Swidrygiey, Andrzej Myszkowicz i Sieko Kaleni-

kowicz, podskarbi i podkanclerzy, naleeli do jego rady. Gówn
oczywicie rol odgrywali w niej znani nam dobrze przedstawiciele

rodów Korczaków i Kierdejów, zwaszcza Kozaryn i Niemira Ria-

zanowicze.

Co do kompetencyi i funkcyi rady, to naturalnie nie byy
one jeszcze bynajmniej, taksamo jak na dworze wileskim, cile

*) Zatwierdzenie dóbr pandw woyskich przez Kazimierza w r. 1452 (Dok. I

s. 49").

*) Nictylko po ukadzie z panami czerwonoruskimi w r. 1437. lecz ju£ w r.

1432 Swidrygieo nazywa szlaclicica polskiego Pawa Rogale swoim >consiliarius<

(LEK VIII nr. 624).
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unormowane prawnie^), samo jednak stanowisko majtkowo -spo-

eczne przewanej czci jej czonków zapewniao jej przy bli-

skim ju mierci Olgierdowiczu, z którym niektórzy byli nawet

spokrewnieni, wpyw bardzo wielki. Zaznacza si on zwaszcza

w chwilach waniejszych przez zjazdy czonków rady w ucku.
Gdy bowiem w zwykych okolicznociach na nadaniach Swidry-

giey spotykamy kilku tylko kniaziów i panów 'jako wiadków,
widzimy ich czasem w znaczniejszej bez porównania liczbie, w wik-

szym komplecie, znamiennym przez równoczesny pobyt w ucku
take urzdników i wielmoów powiatu wodzimierskiego. Tak byfo

n. p. w listopadzie 1445 r. ^j, przed udaniem si Swidrygiey na

pamitny zjazd v/ileski i nawizaniem stosunków z Zakonem,

w maju nastpnego roku ^), przed ponown podró jego do Wilna,

na schyku tego r. 1446*), tak wanego w dziejach elekcyi Kazi-

mierza na tron polski, na którego koronacy Swidrygieo uda
si zamierza, przedewszystkiem za na kocu 145 1 i pocztku

1452 r.°), gdy rozstrzygn si miay losy Woynia po jego mierci.

Poznawszy stosunki wewntrzne w tej dzielnicy, wtpi nie

moemy, e przy tej decyzyi wan rol odegra musieli kniazio-

wie i panowie woyscy, i dlatego ten ostatni wanie zjazd, który

te bliej poznamy, szczególnego nabiera znaczenia; wszystkie

za s interesujce i z tego powodu, e stay si zawizkiem dziel-

nicowego sejmu woyskiego w czasie rzdów litewskich, do czego

wrócimy na innem miejscu. Tutaj na zakoczenie jedno tylko

jeszcze dodamy spostrzeenie. Woy mia z poród wszystkich

dzielnic- anneksów^ w. ksistwa litewskiego najsilniej i najwczeniej

\ rozwinite liczne i mone ziemiastwo szlacheckie; otó jeli za

czasów Swidrygiey dziki wskazanym okolicznociom , z których

oczywicie, cho rónic prawnych nie byo, najbardziej korzystali

najmoniejsi z poród warstwy kniaziów i panów - szlachty, ta naj-

wysza warstwa spoeczna jeszcze wzrosa w si i wytworzya

z poród swych przywódców monowadztwo o ogromnym wpy-

'j Susznie zauway Leontowicz (urna minist. narodn. prosw. 1907, zesz. 9,

s. 132 i 1908, zesz. 6, s. 254), e rada Swidrygiey w tym okresie, odpowiadajc

radom dzielnicowym innych ksit udzielnych (take staroruskich), nie miaa praw-

nego udziau w funkcjach wadzy i, cile biorc, miaa tylko zadanie ochraniania

astarinyc ziemskiej, faktycznie jednak zakres jej wpywu by znacznie wikszy.

2) Dod. I nr. 24. ^) Tame, nr. 25.

*) Tamie, nr. 28. *) Tamie, nr. 34—39.
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wie politycznym, to odbio si to nietylko na losach póniejszych

samego Woynia. Poniewa bowiem równoczenie dokona si

w czasie maoletnoci w. ksicia Kazimierza proces analogiczny,

cho na innych podstawach i z odmiennych poniekd przyczyn,

na Litwie waciwej, z któr Woy po mierci swego ostatniego

ksicia udzielnego mia si poczy na dugo w jednym organi-

zmie pastwowym, jasno si uwidocznia, e owe lata przeomowe
koo poowy XV wieku stay si okresem wstpnym, podwalin

do niezwykego rozwoju monowadztwa i jego znaczenia dziejo-

wego w caem w. ksistwie, na caym obszarze ziem litewsko-

ruskich. Gówna to cecha charakterystyczna dla historyi tych ziem

w cigu nastpnego stulecia i dla ich stosunku do Polski, a nie

utracia nawet swego znaczenia, m. i. take na Woyniu, w czasach,

po unii lubelskiej.



IV. Przyczenie dzielnicy widrygielowej do Litwy w r. 1452.

Nie bya tajemnic w Polsce choroba Swidrygiey 1), zapo-

wiadajca blisk s'mier sdziwego ksicia, i nie móg te uj
uwadze panów koronnych ów cisy stosunek zawisoci, czcy
od r. 1445 dzielnic jego z Litw, który si stawa coraz niebez-

pieczniejszym dla urzeczywistnienia ich nadziei, e przynajmniej

po jego zgonie upragniona od dawna ziemia ucka Polsce przy-

padnie. Jeli mimo to, nie zdoawszy uzyska adnej gwarancyi

w tej sprawie przy elekcyi Kazimierza, zupenie jej nie poruszali

w pierwszych latach jego rzdów, a nawet usunli j na bok na

pierwszym zjedzie polsko-litewskim w r. 1448, to nie wypyno to

ani z zaniedbania , ani te ze zbytniego zaprztnicia sprawami

wewntrznemi Korony, lecz z innego zupenie powodu. Taksamo

bowiem, jak sto lat póniej przy rokowaniach o uni za Zygmunta

Augusta Polacy ze swemi pretensjami do niektórych ziem w. ksi-

stwa, zwaszcza Woynia, dopiero wtedy wystpili, gdy upada
wszelka nadzieja przeprowadzenia inkorporacyi caego w. ksistwa

litewskiego, tak te i w poowie XV wieku zrazu, w przeciwie-

stwie do Litwinów, podobnych pretensyi nie wytaczali, lecz zapro-

ponowali n. p. na owym zjedzie z 1448 r. '), aby wszelkie spory

o granic polsko-litewsk w ten sposób usunito, e w. ksistwo

litewskie znikoby jako pastwo odrbne a poszczególne jego zie-

mie (a wic ucka taksamo jak wileska lub trocka) w ten sam

sposób zczyy si z polskiemi, co ziemia krakowska lub sando-

mierska 2). Dopiero gdy si okazao, e Litwini, odrzucajc z obu-

rzeniem podobn propozycy, nie myl si zgodzi na wcielenie

1) AGZ XIV nr. 141 9 (zapiska lwowska z 15 VII 1445: >Dux Szwidrigello

protunc infirmusc).

») Dugosz: Hist. V 46 — 49.
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ziem litewsko- ruskich do Polski, jakie w r. 1385 obiecywano

w Krewi, lecz tylko na uni dynastyczn dwóch pastw, wtedy

i Polacy zaczli si wdawa w polemik o ziemie sporne. Wyto-

czyli przy tern akty unii Zygmunta Kiejstutowicza, w których, po

wykluczeniu obiecywanego w nich >przywrócenia« po jego mierci

caego w. ksistwa do Korony polskiej, tem wiksze miao zna-

czenie uznanie praw tej Korony do wszystkich ziem spornych

w poudniowej Rusi; o ile bowiem w razie istotnego » przywró-

cenia* Polsce wszystkich wogóle ziem litewsko- ruskich zastrzee-

nie, e jedyne terytorya sporne, których w tych aktach nie przy-

znano Koronie odrazu, mianowicie uck i Wodzimierz, miay
nalee do Litwy tylko do s'mierci Zygmunta, byoby si stao

niepotrzebnem przez samo usunicie odrbnoci pastwowej Litwy,

o tyle teraz, przy niedajcem si unikn zachowaniu tej odrbno-

ci, wzmianka ta przesdzaa spór o dzielnic Swidrygiey na ko-

rzy Polski. Cho na podstawie tych wanie aktów Zygmunto-

wych odpierano w r. 1448 w Lublinie pretensye litewskie do Po-

dola, Oleska, Wiete, opacina i Horoda, sprawy przynalenoci

ziemi ucko- wodzimierskiej, nie poruszanej, jak wyej wspomnie-

limy, wówczas przez Litw . nie dotknito te ze strony polskiej.

Musiano sobie wprawdzie zdawa z tego spraw w obozie koron-

nym, e. wobec stanowczego odrzucenia przez Litwinów planów

inkorporacyjnych, jej wytoczenie bdzie niebawem konieczne,

lecz poniewa przez trzy lata do ponownego zjazdu polsko-litew-

skiego nie przyszo, zabrako te na razie najodpowiedniejszej

sposobnoci.

Polacy mieli jednak podczas tej duszej przerwy w bezpo-

rednich rokowaniach z Litw inn posobno upomnienia si o swe

prawa do Woynia, mianowicie u samego króla. I na tej drodze

jednak próbowano zrazu przeforsowa danie ogólniejsze, do-

magajc si cigle na zjazdach piotrkowskich, w grudniu 1449

i w czerwcu 145 1 r. ^j, taksamo jak w r. 1447 wnet po koronacyi,

zatwierdzenia przywilejów koronnych, przy czem . jak ju wiemy,

miano na myli take obietnic nie odrywania od Korony Litwy

i Rusi wogóle i odzyskanie dla niej wszystkich ziem utraconych;

dlatego te wanie Kazimierz spory terytoryalne midzy Polsk

*) Dugosz: Hist. V 67 '70 i 81/86; daty jego znajduj potwierdzenie w Cod.

epist. III nr. 38 i I/2 nr. 112.
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a Litw uwaa za przeszkod w zatwierdzeniu przywilejów i do

wzajemnego porozumienia si w tej sprawie je odkada. Wtedy
wreszcie spostrzegli Polacy, e, wobec zbliajcej si wraz ze mier-

ci Swidrygiey decydujcej chwili co do losu jego dzielnicy, nie

mog take przy staraniach o urzeczywistnienie swych de za

pomoc króla czeka, a speni cay ich program, a caoksztat

ich postulatów uwzgldni przy zatwierdzeniu przywilejów, lecz e
przedewszystkiem naley si stara o rozstrzygnicie przeze sprawy

najbardziej naglcej, sprawy woyskiej. Jak w tym celu postpili^

o tern mamy opowiadanie Dugosza^) tern cenniejsze, e sam przy

tem czynn odegra rol.

On to bowiem wraz z kasztelanem bieckim Janem z Bobrka

w ostatnich dniach sierpnia lub pierwszych wrzenia 145 1, kilka

tygodni przed ponownym zjazdem polsko-litewskim, stan przed

Kazimierzem Jagielloczykiem w Samborze, proszc w imieniu

królowej Sonki i najznakomitszych dostojników krakowskich, bi-

skupa Zbigniewa Olenickiego, kasztelana Jana z Czyowa i woje-

wody Jana z Tczyna, aby król ze wzgldu na chorob i sdziwy

wiek Swidrygiey, a wic groc w najbliszym czasie mier
tego ksicia, wszelkich dooy stara, by ziemia ucka, przy-

znana w aktach litewskich z czasów Zygmunta Kiejstutowicza

królestwu polskiemu, nie zostaa od Korony oderwan (non aliena-

retur). Stanli wic na stanowisku, e Swidrygieo rzdzi sw
dzielnic, która od chwili mierci Zygmunta prawnie naleaa do

Polski, z jej tylko dozwolenia; byo to, jak nam wiadomo, to

samo konsekwentnie stanowisko, na jakiem stan rzd polski

ju za Warneczyka, gdy uck poddano Swidrygielle, którego

jednak ksi ten nigdy nie uzna formalnie, a nawet w r, 1445

wyranie mu zaprzeczy, uznajc si lennikiem Ljtwy. W wysokim

stopniu zasuguje na uwag, e inicyatywa wysania tego posel-

stwa do króla wysza m. i. take od królowej - wdowy; zobaczymy

bowiem, jak wan rol przy przeprowadzonem niebawem zajciu

ucka przez Litw odegra jej brat stryjeczny, gówny przywódca

polityczny caego rodu Holszaskich, kn. Jurij Semenowicz, i bar-

dzo by moe, e dziki tej okolicznoci królowa Sonka wczeniej

si dowiedziaa o zamiarach Litwy, anieli je zmiarkowali i uwzgl-

dnili naleycie panowie koronni. Jej za zachowanie .si, sko-

') Ib. V 90 91.
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nienie przez ni obozu polskiego do ywszego zajcia si t spraw,

stanowi jedn z wskazówek, e w polityce swojej, mao dotd

zbadanej a znanej nam niestety tylko z wzmianek Dugosza, królowa

skaniaa si wówczas raczej ku Koronie, anieli do ziemi rodzinnej

i wasnych krewnych. iepomylnem jednak byo dla widoków

polskich w sprawie woyskiej, e gówne w niej kierownictwo

nie pozostao oczywicie w rku królowej, tak bardzo powoanej

do polubownego porednictwa, lecz przeszo do opozycyjnego stron-

nictwa maopolskiego, które, grupujc si okoo kardynaa Oleni-

ckiego, tak czsto zraao króla bezwzgldnem i szorstkiem sfor-

muowaniem susznych nawet postulatów. Tak te i obecnie jego

wysacy do proby swojej dodali mia groz'b, e gdyby im

król odmówi, Polacy sami przeszkodz oderwaniu ucka od Ko-

rony, a w razie zajcia go przez Litw za zgod króla i za jego

zason, nie przyjd na zwoany przeze zjazd parczewski, to

znaczy zerw zupenie pokojowe rokowania z w. ksistwem. Nie

dziw, e przez tak grob niczego nie uzyskali, e Kazimierz,

mimo poparcia ich da przez panów polskich swego otoczenia,

kaza im odpowiedzie stanowczym zakazem, aby w sprawie ucka
adnych nie wsczynali niepokojów, odoeniem caego sporu na ów

wanie zjazd polsko-litewski i goosownem zapewnieniem, e co

do ucka, jak i co do innych kwestyi spornych Koronie wicej

sprzyja anieli w. ksistwu, ze musi tylko pewne zachowa ostro-

noci , aby mu Litwa nie wypowiedziaa posuszestwa.

e to ostatnie niebezpieczestwo w razie niespenienia obietnic,

które Kazimierz uczyni Litwie w przywileju z 1447 r. (a wic i za-

chowania granic Witodowych), grozio istotnie, to okazay, jak

zobaczymy, wypadki nastpnych lat; mimo to jednak twierdze-

nie króla, e osobicie w sporze o Woy sprzyja pretensyom pol-

skim, byo nieszczerem a odroczenie decyzyi przy równoczesnym

zakazie energiczniejszej akcyi ze strony Korony moemy uzna

jedynie za zrczny manewr dyplomatyczny. Ze ródami litewskiemi

w rku mona bowiem wykaza, e zajcie ucka przez w. ksi-

stwo nastpio istotnie »dissimulatione et consensu* wspólnego

wadcy, jak si tego obawiao poselstwo, w którem Dugosz bra

udzia osobisty, i nie ulega wtpliwoci, e jego oburzenie na króla

za utrat Woynia, jakiemu da wyraz jako historyk tych wypad-

ków, byoby jeszcze silniej si odbio na kartach jego dziea, gdyby
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by wiedzia, e Kazimierz ju dawno by wówczas zdecydowany

pozostawi Woy wielkiemu ksistwu litewskiemu.

Nim jednak os'wietlimy szczegóy akcyi, przeprowadzonej

w tym celu, zapyta si godzi, co obok niewtpliwego wpywu
a nawet nacisku panów litewskich , obok obietnicy danej im w r.

1447 przed wstpieniem na tron polski, wpyno na osobiste

w tej sprawie stanowisko Kazimierza Jagielloczyka. Otó stojc

niezaprzeczenie po nad oboma cierajcymi si obozami, z których

jeden raz po raz zarzuca mu sprzyjanie drugiemu, król dy w grun-

cie rzeczy do kompromisu midzy obustronnemi daniami i do

zapobieenia powaniejszemu, zwaszcza ornemu starciu midzy
oboma pastwami, któreby zerwao ostatecznie i tak ju nadwtlon
uni. Kompromis zas' w sporze terytoryalnym by moliwym jedy-

nie przez podzia ziem , do których i Polska i Litwa mogy wyka-

za pewne uzasadnione pretensye, midzy obydwa pastwa, a by
tern atwiejszym do przeprowadzenia, e dokona go waciwie
ju sam faktyczny stan posiadania; zachowanie tego status quo

byo zarazem, jak zwykle w podobnych wypadkach, jedynym spo-

sobem, który by przez zmian istniejcych stosunków, silniej-

szych od gwarancyi pergaminowych, nie wywoa wybuchu po

tej stronie, na której niekorzy zmiana by W3'^pada. Wiemy
za z poprzednich rozdziaów, e ten status quo terytoryalny

oznacza nietylko bezporedni wadz Litwy na Podlasiu, w Bra-

cawszczynie i w jednym z powiatów woyskich , mianowicie

krzemienieckim, ale take wadz zwierzchnicz, w dosy sze-

rokim zakresie, nad dzielnic Swidrygiey, powiatem uckim
i wodzimierskim. O ile wic Polacy zajcie tych powiatów przez

Litw odczuli tylko jako zawód w swych nadziejach i obalenie

swej konstrukcyi teoretycznej, o tyle Litwa w razie ich oddania

przez króla Polsce byaby to odczua jako odebranie czego, co

do pewnego stopnia ju posiadaa, obdarowana w osobach swych

wielmoów dobrami tamtejszemi, przywyka do pojawiania si ksi-

cia uckiego i panów jego rady na sejmach wileskich , do ich

wspódziaania w swej polityce. Móg wic trafnie przewidzie Ka-

zimierz, jako wadca obu pastw, jakie rozwizanie sporu o Wo-
y mniejsze zapowiadao niebezpieczestwo. Nadto amic przy-

rzeczenia dane Litwie w tym wanie punkcie, byby zupenie

niekonsekwentnie postpi wbrew temu wszystkiemu, co sam ju
uczyni w tej sprawie, bdc jeszcze tylko w. ksiciem Litwy, gdy
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przyjmowa Swidrygie jako swego lennika, powoywa go do

Wilna i posugiwa si nim wbrew Polsce w stosunkach z Zako-

nem. Wreszcie przyznajc Woy Polsce, byby si musia natu-

ralnie zdecydowa w dalszym cigu na trwae oderwanie od w.

ksistwa, z ogromnem osabieniem jego ówczesnego stanowiska

w obcej Polsce polityce wschodniej, wszystkich ziem poudnio-

wej Rusi. Krzemieniec i Bracaw oddzieloneby bowiem zostay

od Litwy ju nie ziemiami jednego z litewskich ksit udzielnych,

lecz prowincy koronn , a upadby zgóry doniosy plan zniesienia

udzielnego ksistwa kijowskiego i s'cilejszego zespolenia tej dziel-

nicy z w. ksistwem, gdy, jak susznie zauwaono ^) i jak si to

najlepiej okazao przy wcieleniu Woynia do Korony w r. 1569,

Litwa bez posiadania Woynia, Kijowszczyzny utrzyma nie moga.
Wszystkie te wzgldy tómacz dostatecznie wspódziaanie Kazi-

mierza w owej systematycznej akcyi rady litewskiej, która ju za

ycia Swidrygiey zmierzaa do zapewnienia sobie jego pastwa
po jego mierci.

Gownem zadaniem takiej akcyi musiao by pozyskanie sa-

mego Swidrygiey i w wyszym jeszcze stopniu, wobec wyej
omówionych stosunków wewntrznych na Woyniu, monowadztwa
woyskiego. I pod jednym i pod drugim wzgldem Polacy za-

niedbali wasn sw korzys', pomys'leli o tem bowiem, jak zoba-

czymy, dopiero w ostatniej chwili, gdy ju byo za póno, gdy

przeciwnie Litwa, uprzedzajc ich, ju od kilku lat pracowaa

w tym kierunku. Wiemy, e co do Swidrygiey starania te

polegay na nadaniu jemu i jego onie przez Kazimierza jako w,

ksicia litewskiego obszernych powiatów i woci na obszarze

litewskim; nadania te musiay wpyn na niego o wiele silniej,

anieli dalsze posiadanie oddanego mu przez Koron Gródka

i Szczerca, gdy byy wieszej daty, obszerniejsze i po czci
przylegajce do jego ksistwa woyskiego, a wreszcie zapewniay

te odpowiednie zaopatrzenie jego wdowie. O nich to te nie-

wtpliwie naley myle, czytajc u Dugosza 2) o owych »promis-

siones et munera<, przez które da si przed mierci pozyska

Litwinom, niepomny nadania gródeckiego w ziemiach koronnych.

Zreszt i dla niego, taksamo jak dla Kazimierza, decyzya na rzecz

*) Papee F. : Polska i Litwa na przeomie wieków rednich, I s. 22.

2) Hist. V 104.
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Litwy bya tylko konsekwency caej jego polityki, zaczynajc

od r, 1445, owego zwrotu do w. ksistwa, do którego go skonia

wówczas sytuacya po mierci Warneczyka. Wiemy za, e a-

dnego formalnego zobowizania, jakoby swoj dzielnic uck
mia po mierci Koronie przekaza, Polakom nie wystawi. To te

niewtpliwie ju si solidaryzowa z planami Kazimierza i jego

rady litewskiej, gdy pod koniec r. 145 1, czujc, e ju nie przyj-

dzie mu y dugo, swoj rad, kniaziów i panów woyriskicli,

zwoa po raz ostatni do ucka.

Od nich to bowiem wszystko waciwie zaleao, gdy nawet

lubiany przez nich widrygieo nie móg im przecie narzuci

swej woli na przyszo, lec ju niemal na ou miertelnem

i nie zostawiajc dziedzica dla swego pastwa ucko -wodzimier-

skiego. adnej nie ulega wtpliwoci , e dla nich , nawet bez

wzgldu na sam osob ksicia, taki stan rzeczy, jakim si cie-

szyli dotd pod jego wadz, by najprzyjemniejszy i najdogo-

dniejszy: majc raz jeszcze swego osobnego ksicia, jak w dawnych

czasach Rurykowiczów, jak wtedy, gdy ich przodkowie powoali

sobie Lubarta, byli przynajmniej w stosunkach wewntrznych

swej ziemi zupenie niezalenytm_J_odPolski i^^^iLd-LiJtwyj na nich

to wycznie spaday hojne nadania ziemskie, im jedynie dosta-

way si urzdy i godnoci, tak liczne i dostojne, jak gdyby na

dworze wielkoksicym, pod ich przemonym wpywem pozosta-

wa sam wadca, otoczony rad zoon z ich przedstawicieli. Wie-

dzieli niestety, e przeduenie takiego stanu rzeczy po mierci

widrygiey byo wykluczonem, e Kazimierz, który, wyzwoliwszy

si z pod rzdów opiekuczych wielmoów litewsko -ruskich, nie

myla o ustalaniu ksistw udzielnych, powstaych w krytycznych

pocztkach jego panowania na Litwie, lecz dy do ich stopnio-

wego usunicia nawet tam, gdzie jak n. p. w Kijowie kwitna

dalej tamtejsza dynastya; tembardziej musiao utraci sw odrbno
ksistwo ucko- wodzimierskie, gdy przez bezpotomn mier do-

ywotniego lennika samo przez si spadao >na hospodara*. Std,

jeli nie chcieU bezporednich rzdów litewskich, mogli Woynianie

chyba tylko uzna pretensye drugiego pastwa Kazimierzowego,

podda si Polsce.

Wybór na któr stron naleao si przechyli, tembardziej nie

by atwy, e ,
jak wiemy, i Polska i Litwa posiaday ju zna-

czne czci pierwotnego Woynia. Niejedno stanowczo za Koron
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przemawiao, jak zwaszcza cise tradycyjne zwizki z jej ziemiami

ruskiemi, tak silne u najpotniejszych rodów szlacheckich Woynia,

nawizane nawet ju przez jego kniaziów, zacies'nione za czasów Swi-

drygiey, a silniejsze bez porównania od zwizków z Litw. Panowie-

szlachta z dzielnicy Swidrygiey z Litw nic nie mieli wspólnego,

patrzc zawistnie na osiadajcych na Woyniu panów litewskich,

a niektórzy kniaziowie, jak zwaszcza rodzina Czartoryskich, byli,

jak si zdaje, zupenie nawet z Litw porónieni. Mogy nci po-

nadto prawa i swobody szlachty koronnej, których rozszerzenie na

Litw dotd, mimo caego szeregu przywilejów, byo raczej tylko

teoretycznem , nie znioso jeszcze wszystkich dawnych ciarów
i ogranicze i przedewszyslkiem tylko warstwie monowadczej na

korzys' wychodzio, podczas gdy szlachta ziem ruskich, nalecych

do Polski, korzystaa wówczas ju z praw tych w caej peni. Pod

wpywem tych silnych czynników ^) Woynianie ju raz w czasie

walk polsko-litewskich o ich ziemi za Swidrygiey, w r. 1432,

skonili si chwilowo na stron polsk, poddajc si Jagielle i Ko-

ronie, przyczajc si do niej bezporednio i zyskujc za to"-)

wszystkie prawa szlachty polskiej, tak dla katolików jak i dla

schizmatyków, którzy, jak wiadomo ^j, na Litwie ani wówczas ani

nawet obecnie, po przywilejach 1434 i 1447 r., zupenego równo-

uprawnienia w rzdach caego pastwa nie posiadali. Nie byo
wic wcale wykluczonem , na co zreszt niebawem damy dowód

namacalny, e Woynianie po latach 20 pod wpywem tych sa-

mych czynników pójd t sam drog, bo przecie nawet w cza-

sie tak krótkich rzdów litewskich przed powoaniem Swidrygiey

w r. 1442 poznali niebezpieczestwo napywu panów litewskich do

ich ziemi. Ale was'nie w decydujcych latach przed jego mierci

*) A nie jedynie z powodu chwilowej depresyi, jak twierdzi Hruszewskij,

Istoja IV* 2 1 1/2.

*) Cod. epist. I nr. 82. Pewn analogie widzimy ju£ w przyw. Jagiey z r.

1392 (Arch. Sang. I nr. 13), w którym szlachcie ziemi uckiej za wierno w czasie

zaburze na Litwie i na Rusi nadal wszystkie prawa ziemian lwowskich. Wtpliwem

sie wydaje twierdzenie Jakubowskiego (uma minist. narodn. prosw. 1903, zesz. O,

s. 249), jakoby te przywileje Jagiey pozostay prawomocne , cho za kadym razem

Woy niebawem od Korony odpada. Kaczej przyj naley (por. Kutrzeba: Hist.

ustroju, II 43) ie wanie z tego wzgldu nie weszy w ycie.

') Czermak W. ; Sprawa równouprawn. schizmatyków i katolików na Litwie

(Rozpr. akad. hist. XLV); Kamieniecki W.: Ograniczenia wyznaniowe w prawodaw-

stwie lit. (Przegld histor. XIII).

O. Halecki: Osutnie lata widrj-gielly.
.

II
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Polacy nic zgol^a nie uczynili, aby te czynniki wyzyska i wzmocni^
zaniedbali najzupeniej doniosej sprawy pozyskania sobie szlachty

woyskiej, do której przecie chociaby przez jej monych krew-

nych i powinowatych na Rusi koronnej tak atwo trafi mogli.

e to nie wyniko z jakichkolwiek wzgldów zasadniczych , moe
z oburzenia na Swidrygie i jego panów z powodu uznania

zwierzchnictwa Litwy, o tem wiadczy chociaby znany nam ju
dokument r 1449 r.

i), w którym pierwszy dygnitarz czerwonoruski,

wojewoda lwowski i starosta generalny Piotr Odrow, obowizuje

si, e bez adnych przeszkód, bez wzgldu na swe prawa osobiste,

dopus'ci jednego z dworzan Swidrygiey, tytuowanego cigle >prae-

clarus dominus dux Swidrigello<, do objcia w posiadanie dóbr

tamtejszych, nadanych mu przez Warneczyka. Taksamo jak tego

nieznanego skdind pana Fedka Jarego, naleao zobowiza so-

bie najbardziej wpywowych panów woyskich, lecz tego trudu,

do którego w tym was'nie czasie skwapliwie zabieraa si Litwa,

w Polsce sobie nie zadano, odkadajc to do ostatniej chwili, gdy

na groby i obietnice byo ju zapóz'no.

Nie dziw, e wobec tego weszy w gr czynniki i wzgldy
inne, pocigajce Woynian w kierunku przeciwnym, ku Litwie.

Niemogo bowiem uj ich uwadze, e mimo nccych praw szla-

checkich Korony, mimo e w owej chwili napyw obcych ywio-
ów by silniejszym i bezporednio groniejszym ze strony Litwy

anieli ze strony Polski
,
przecie take przyczenie si do kró-

lestwa polskiego nie zapewniao im na zawsze urzeczywistnienia

swego jakoby przewodniego hasa: Woy dla W^oynian. Nie mogli

nie spostrzedz, e w ziemiach ruskich, nalecych ju od duszego
czasu do Korony, kolonizacya polska i wpyw polski szybko si

szerzyy, e nietylko coraz wicej dóbr znajdowao si w posia-

daniu przybyszów z zachodu, lecz take na dostojestwach sena-

torskich, starostwach i urzdach, powiatowych nawet, a nazwiska

polskie coraz wiksz tam sobie zdobyway przewag, Odrowów
ze Sprowy, Leliwitów z Tarnowa i Jarosawia, Kmitów z Winicza

i t. d. na Rusi czerwonej, a Buczackich zwaszcza na Podolu ^). Isto-

tnie z wyszych dostojników tych ziem, odkd ju nie y kaszte-

lan lwowski Sieko z Siennowa h. Korczak, jeden tylko wojewoda

') AGZ V nr. 128.

-) Por. cyt. ju wyej wykazy u Fedorowicza (Dodatek) i Kwiatkowskiego.
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podolski Hryko Kierdejowicz reprezentowa szlacht gniazdow,

pokrewn woyskiej. Na odwrót za wiedziano, e Litwa w dziel-

nicach po za obrbem cilejszego w. ksistwa, nawet gdy ju nie

miay swych udzielnych ksit, zachowywaa nietylko dawne urz-

dzenia prawno-ustrojowe, lecz robia te nieraz, jak n. p. na mu-
dzi, najdalej idce ustpstwa na rzecz partykularyzmu ziemskiego

i wycznego zachowania urzdów dla tubylców. Tego momentu

nie omieszkali wyzyska Litwini w swych obietnicach; co do ich

dotrzymania Polacy, wedug sów Dugosza i), dopiero w osta-

tniej chwili starali si wzbudzi podejrzenia w ucku. Ale nie do

obietnic tylko ograniczali si panowie rady litewskiej, lecz conaj-

mniej od r. 1449 systematycznie pracowali nad teni, aby pozyska

sobie najwybitniejszych monowladców woyskich, których stano-

wisko mogo by decydujcem dla caej ziemi. Zewntrznym wy-

razem tej akcyi jest szereg przywilejów, w których Kazimierz jako

w. ksi litewski, z panarnTlitewstcimrjako wiadkami, zatwierdza

najznakomitszym panom ucko -wodzimierskim ich dobra rodowe

i nadania widrygiey; przywileje te znajduj uzupenienie w nie-

których wzmiankach o hojnych nadaniach na obszarze w. ksi-

stwa dla najmoniejszych kniaziów tej dzielnicy. Wiemy ju, e
pierwsze zatwierdzenie nadania Swidrygieowego przez Kazimie-

rza zawarte jest w przywileju dla Paszka Dachnowicza z r. 1445 ^)-

O ile jednak ten dokument ma wielkie znaczenie jako pierwsze

wiadectwo zwierzchnictwa Litwy nad dzielnic widrygiey i na-

wizania przyjaznych stosunków z nim samym i z panami wo-

yskimi, którzy trzy lata przedtem do niego odpadli, o ile moe
rzeczywicie jego odbiorca by pierwszym zwolennikiem, którego

sobie Litwini tutaj pozyskali , o tyle stoi on jeszcze odosobniony

i nie naley do tych przywilejów, które si grupuj tak zna-

miennie w latach poprzedzajcych chwil roztrzygnicia o przynale-

noci Woynia. S to lata 1449 do 145 1, te same, na które

przypadaj liczne nadania Kazimierza w Krzemieniecczynie 3),

1) V 103: »Lithuanorumque fidem eis oblatam et inyisam faceret et suspectamc.

2) Arch. Sang. I nr. 134.

3\ Dok. I s. 5016 (r. 1449I, 30I-5
(r. 1450I, 30' (r. 1451): nadto nale tu

take prawdopodobnie niedatowane nadania dla ziemian krzemienieckich s. i* i 13^.

Po pierwszem z zacytowanych nada w pow. krzemienieckim . z 29 XI 1449) na-

stpuj w metryce lit. (s. 56I"' ^^) nadania w pow. wodzimierskim (drugie z nich

jest regestem przywileju dla liii Wiaczkowicza na Poryck; por. dokument z II pol.

II*
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które tam w tak przeomowym czasie wadz litewsk ugruntowa

miay. To zas', co na Litwie zrobiono na pocztku 1452 r., równo-

czenie z akcy polsk w sprawie uckiej, byo ju tylko zako-

czeniem pracy przygotowawczej lat poprzednich i was'nie dla tego

tak pomylny rezultat wyda mogo. Jak za rodki przygotowaw-

cze dobrze byy obmylane i jak znakomicie oryentowano si na

Litwie w stosunkach wród monowadztwa woyskiego, o tern

wiadczy sam wybór tych osobistoci , które postarano si prze-

cign na swoj stron. Byli nimi z panów starosta ucki Niemira,

brat jego Kozaryn i Olizar Szyowicz, a wic najznakomitsi wów-

czas przedstawiciele najmozniejszych a zarazem, ze wzgldu na ich

zwizki z Rusi koronn, najtrudniejszych do pozyskania rodów

szlacheckich, z kniaziów za Czartoryscy i Sanguszkowicze, z któ-

rych pierwsi, poniewa prawdopodobnie ju nie y dawny zwolen-

nik Kazimierza Wasil Ostrogski i), byli najpotniejszymi dyna-

stami w powiecie uckim, drudzy za w powiecie wodzimierskim 2).

Z przywilejów zatwierdzajcych dla panów woyskich pierw-

szymi a zarazem typowymi, na których kancelarya wielkoksica

wzorowaa wszystkie dalsze a do r. 1452 *), byy dwa dla Nie-

miry*), pierwszy wystawiony na sejmie wileskim dnia 2 listo-

pada 1449 roku a obejmujcy gówne jego posiadoci jeszcze

z czasów Witodowych. drugi wydany tydzie póniej w Grodnie,

a dotyczcy dóbr spadych na niego po bracie Micku. Za nimi

poszy przywilej dla Olizara Szyowicza 5), datowany z Ostryny,

XV w. w Ms. ordyn. Kras. 4028, z którego sie dowiadujemy, e syn liii Dymitr

by onaty z córka Hryka Kierdejowicza)
;

gdyby i one pochodziy z r. 1449, na

00 jednak dowodu niema, byyby to dalsze lady akcyi litewskiej w celu pozyskania

sobie ziemian w dzielnicy widrygieHowej.

1) 20 VIII 1450 wystpuje w sporze majtkowym kn. Wasilowa Ostrogska

(Dok. I. s. 301), z czego W olff (Kniaziowie, s. 345) wnioskuje , zdaje si susznie,

e kn. Wasil wówczas iu nie y; istotnie po raz ostatni wystpuje on w r. 1448

(Dugosz: Hist. V 45).

") By moe, e na ten sam czas przypada zatwierdzenie przez Kazimierza

przywilejów Witoda i widrygiely dla innego jeszcze rodu kniaziowskiego Woy-

nia, mianow. Koreckich (Arch. JZR VIII/4 s. 127).

') Por. odwoanie si do nich przy cytow. niej przywileju dla Kozaryna i przy

dokumentach analogicznych z r. 1452 (Dok. I s. 49*, 511).

*) Akty Zap. Rossii I nr. 54 (oba z bdn dat 1450 r.) ; Russk. istoricz.

bibl. XXVII s. 100/2.

*) Akty Zap. Rossii I nr. 53 ;
Russk. istoricz. bibl., 1. c. W metryce lit. oprócz

caego przywileju zapisano take krótki jego regest (Dok. I s. 51-), oznaczony myl-
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dnia 24 lipca r. 1450, a potwierdzajcy mu dobra rodowe i wy-

suone »u stryjka naszego u kniazia Szwitrihaja*, i dokument dla

Kozaryna ^), wystawiony 23 stycznia 145 1 r., podczas zjazdu

w Wilnie (w którym, jak wiemy, i sam Swidrygieo bra udzia),

zatwierdzajcy bratu starosty uckiego jego dobra >tym e oby-

czajem, kak i Niemiri<. Na wszystkich tych dyplomach, nawet

na tych, które nie byy wystawione na sejmach, wiadkami s
najwybitniejsi panowie radv litewskiej, w rónym oczywis'cie kom-

plecie: Gasztod wojewoda wileski, Aloniwid (dawny stronnik

Swidrygieyl) wojewoda trocki. Pietrasz Montygierdowicz woje-

woda nowogrodzki i marszaek ziemski, Andrzej Sakowicz (obda-

rowany przez Swidrygiel w powiecie homelskim) namiestnik po-

ocki , Sieko Gedygoldowicz (brat stryjeczny Moniwida) namie-

stnik smoleski, Sudiwoj Wolimuntowicz 1 pose do Krzyaków
wraz z pisarzem Swidrygiey w r. 1446) namiestnik kowieski,

wreszcie bratanek tego ostatniego kanclerz Michajo Kiegajowicz;

obok tych najwyszych dygnitarzy w. ksistwa, kierujcych wów-

czas jeszcze solidarnie jego polityk, podpisani s na dokumencie

dla Olizara kn. Jurij Semenowicz Holszaski a na przywileju dla

Kozaryna znany nam dobrze starosta bracawski Jursza, którzy

obaj prz)'^ ostatecznem przeprowadzeniu okupacyi Woynia tak

wan mieli speni misy. Fakt, e wszystkie te przywileje docho-

dziy do skutku albo na zjazdach o charakterze sejmowym albo

te na cilejszych obradach znakomitszych panów, zwoanych

z rónych stron w. ksistwa, jest wyraz'nym dowodem, e s wy-

nikiem akcyi. prowadzonej przez Kazimierza wspólnie, z wiedz

i pod wpywem wielmoów litewskich , z których sam Gasztod,

otrzymawszy w r. 1442 dobra pod uckiem , by w sprawie w^o-

yskiej taksamo osobicie zainteresowany, jak przedtem nieco

nie indykcy 14 zamiast 13 (w r. 1451, któremuby odpowiadaa ind. 14. król w lipcu

bawi w Koronie). W Aktach Zap. Rossii dodano do tego przywileju, wyjtego z III

ksigi zapisów metryki, pod tym samym numerem niedatowan przysig Olizara przy

objciu starostwa uckiego, znajdujc sie w ksidze IV, która obejmuje tylko akty

z ostatnich kilkunastu lat Kazimierza Tagiell.; ten niefortunny pomys stal sie powo-

dem pomyek w historyografii, która (n. p. Caro : Gesch. Polens, IV s. 441, Lubawskij

:

Obastnoje dielenije, s. 42) odnosia take przysig do daty nadania albo tei do r.

1452. W istocie jest ona o kilkadziesit lat póniejsz, dokJadn za dat ustalimy,

gdy do niej wrócimy.

li Dok. I s. 50».
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W podobnej sprawie podlaskiej ^}. Jedna tylko nasuwa si wtpli-

wo. Wybór odbiorców tych przywilejów by niewtpliwie bar-

dzo trafny a niemniej pewnem jest, e same przez si oznaczay

one dla Litwy sukces ogromny, gdy byy milczcem uznaniem

jej wadzy na Woyniu przez tj^h, którzy dokumenty te przyjmo-

wali ^j; jak jednak przynosiy korzy tym ostatnim, jakim

wzem wasnego interesu miay ich zwiza z planami litewskimi

i dla nich pozyska, gdy zawieray tylko zatwierdzenia takich

dóbr, które posiadali oddawna lub otrzymali ju poprzednio od

Swidrygiey ? Otó mamy bardzo charakterystyczne wiadectwo,

e mimo to przedstawiay dla nich warto znaczn, tak e opa-

cao si nawet ubiega o podobne, tak mao znaczce na po-

zór dyplomy; zapisano bowiem w metryce litewskiej ^) po pierw-

szym z wspomnianych przywilejów dla Niemiry, e otrzymawszy

go w Wilnie pan starosta ucki »potem przysa sug z listami

za królem do Grodna*, gdzie dopiero Kazimierz na t form^aln

prob >jeszcze panu Niemirze zapisa na drugi list*, to znaczy

wystawi drugi dokument zatwierdzajcy, wcignity wanie po

tej niezwykej uwadze do metryki.

Istotnie te, zwaywszy rzecz bliej, miay podobne zatwier-

dzenia o wiele wiksze znaczenie, anieliby si zdawa mogo na

pierwszy rzut oka. Po pierwsze byy jakgdyby gwarancy amnestyi

za odstpstwo W^oynia od Litwy i Kazimierza w r. 1442, w któ-

rem, jak wiemy, ci wanie panowie przodowali, uznaniem przez

w. ksistwo i jego wadc wszystkich zarzdze Swidrygiey w jego

dzielnicy*) take w czasie jego antagonizmu z dworem wileskim,

') Wiadomo, £e przy odzyskaniu Podlasia od ks. mazowieckiego gJówn role

odegra Gasztold, który tam posiada z nadania Zygmuntowego dobra tykociskie

(Boniecki: Poczet, s. 5Ó; Rykaczewski : Inventarium, s. 358); dlatego nie bez su-

sznoci Zbigniew Olenicki, proszc w swym licie z 1443 r. (Cod. ep. I/l nr. 124)

w. ks, Kazimierza o zaprzestanie walki o te ziemie, zaznacza, e pokojowi stoi na

przeszkodzie »aliquorum privata utilitas«.

2) Susznie te zaznaczy Downar-Zapolskij (Gosudarstw. choziajstwo w. kn. lit.,

s. 618), e takie zatwierdzania dóbr dla ziemian dzielnic, wcielanych do Litwy, miay —
przynajmniej formalnie — zmieni nadania ksit udzielnych tia »danie< yiTzez samego

Kazimierza i zacieni w ten sposób zwizek suebny ich odbiorców z w. ksiciem.

') Russk. istoricz. bibl., 1. c, s. loi.

*) Byo to tem waniejszem, e wogóle nadania ziemskie ksit dzielnicowych —
a takim tylko by widrygieo na Woyniu z punktu widzenia Kazimierza i Litwy

mimo swego wielkoksicego tytuu — nabieray charakteru trwaego, nieodwoal-
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rodzajem zapowiedzi, e ci, którzy pod jego rzdami tak mone
i wpywowe zdobywali sobie stanowisko na Woyniu, nie strac

go te pod bezporedniemi rzdami litewskiemi. Po drugie za. —
i to wanie jest wzgldem najkonkretniejszym , — oznaczay te

dyplomy, e po przyczeniu dzielnicy Swidrygieowej do w. ksi

stwa rozszerz si te na jej ziemian te wszystkie prawa, które

Kazimierz przed odjazdem swym do Polski na koronacy zapew-

ni w przywileju z 1447 r. innym ziemiom w. ksistwa litew-

skiego 1). W tym to wanie przywileju znajdoway si postanowie-

nia, które m. i. zapewniay zachowanie przez Kazimierza nada
poprzednich w. ksit (przy czem . jak wiemy. Swidrygiey nie

wymieniono, co wanie Woynianom przed omawianemi zatwier-

dzeniami mogo nasuwa pewne obawy), oraz prawo dziedziczenia

dóbr ojcowskich. Przy tych dwóch artykuach, tak niezmiernie

wanych dla ziemiastwa, zaznacza przywilej ziemski, jak i przy

Avielu innych, e prawa te miay przysugiwa mieszkacom w. ksi-

stwa w ten sam sposób co mieszkacom Korony, »iuxta consue-

tudinem regni Poloniae*. Jeli wic pierwsze zaraz dyplomy, jakie

panowie woyscy otrzymywali od swego przyszego bezpore-

dniego wadcy, przyznaway im udzia w dobrodziejstwach tego

przywileju litewskiego, to stanowiy zarazem jak gdyby poredni
zapowied i pierwsze dowody, e take drog przez Litw owe

pontne prawa i swobody polskie mog im przypa w udziale.

To te kady dokument Kazimierzowy przeciwdziaa, przynajmniej

wobec danej jednostki, jednemu z najsilniejszych czynników, ska-

niajcych ku Koronie.

W inny znów sposób staraa si Litwa pozyska kniaziów,

których mniej zapewne przycigay niechtne ksitom krwi i nie-

znajce osobnego stanu ksicego w spoeczestwie przywileje

nego dopiero przez zatwierdzenie w. ksicia litewskiego ; por. uwagi Lubawskiego

(i uzasadnienie ródJowe) w rozprawie: O raspredielenii wiadienij i ob otnosz. miedu

wielikimi i drugimi kniaziami Giedim. roda, s. 95. To te Kazimierz dziki tym po-

szczególnym aktom zatwierdzajcym nie potrzebowa nastpnie w przywileju dla ca2ej

dzielnicy woyskiej umieci osobnego postanowienia o zachowaniu wasnoci ziem-

skiej (Downar- Zapolskij, o. c, s. 0051. W dokumencie zatwierdzajcym dla Olizara

znajduje si wyrana zmianka, e nietylko dawne dobra rodowe, lecz tez wysuone
u Swidrjgiey ma odtd posiada »u wotczinuc

') Cod. epist. III nr. 7 (ob. §§ 6 i 7) ; nad kwesty , ua jakie waciwie zie-

mie rozciga si przywilej z r. 1447, zastanowimy si niej, omawiajc przywilej

dzielnicowy dla Woynia.
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koronne, lecz których odstrczya swego czasu od Litwy wroga wobec
kniaziów udzielnych polityka Zygmunta, wypierajca ich z ich oj-

cowskich udziaów, i wzrastajca cigle potga niekniaziowskich

wielmoów w. ksistwa. Najwaniejszem byo pozyskanie Czarto-

ryskich, z których bracia Iwan i Micha tak wpywowe zajmowali

stanowisko na dworze i w radzie Swidrygiey, lecz byo to te
zarazem zadanie najtrudniejsze wobec klski, jak ponieli na Li-

twie w r. 1440, gdy odebrano im owoce zamachu na Zygmunta,

na nich zwalono ca win morderstwa, ratujc niemniej skompro-

mitowanych panów litewskich, i zmuszono ich do szukania schro-

nienia w rónych stronach wiata. Mimo to udao si Litwinom

trudno t przezwyciy, jak to si okazao w decydujcej chwili

w r. 1452. kiedy, jak zobaczymy, obaj bracia Czartoryscy za Litw
si owiadczyli; musiao nawet ich pojednanie z ni wczeniej ju
nastpi, gdy wiemy, e ju w pierwszej poowie 1451 r. Iwan,

zdaje si najstarszy z braci i najwicej zaangaowany w wypad-

kach 1440 r., zagroony przez Tatarów Michaa Zygmuntowicza,

bezpiecznego szuka przytuku wanie w sercu Litwy, w Trokach^).

Jak nastpio to przejednanie i skuteczne pozyskanie, o tern brak

wspóczesnego wiadectwa. Wyjanienie znale mona w póniej-

szym o wiele dokumencie, który dowodzi, e Kazimierz Jagiel-

loczyk po wyjez'dzie kn. Jurja Trubeckiego do Moskwy nada
jego poow Trubecka Iwanowi Czartoryskiemu -). Brak oczywicie

dokadniejszego oznaczenia chronologicznego, ale wobec uwag po-

wyszych nale)?^ to nadanie odnie najprawdopodobniej do czasu

przed mierci Swidrygiey, zapewne nawet przed r. 145 1, do

tego samego wic czasu, na który przypadaj przywileje dla pa-

nów woyskich. Byo ono doywotniem, gdy po bezpotomnej

mierci Iwana nada król t cz Trubecka Hrykowi Woowi-
czowi, koniuszemu swemu, ale w danej chwili spenio swe zadanie:

zwizao gow rodu Czartoryskich z w. ksistwem litewskiem.

Niedatowan niestety jest te zapiska, odsaniajca nam, jak

pozyskano ród Sanguszkowiczów, który, jak widzielimy, zrazi si

do Litwy, gdy nie zdoa odzyska przez ni czci swej ojcowizny,

oderwanej od Woynia a przyczonej do Korony. Znajdujemy tylko

w metryce litewskiej, wród regestów dokumentów dla Woynian z r.

») LEK XI nr. 157.

*) Wolff: Kniaziowie, s. 19, 543; Akty Zap. Rossii I nr. 125.



OSTATNIE LATA WIDRYGIELY I 69

1452, oddzieln grup nada na Podlasiu, z których dat ma tylko

ostatnie, pochodzce z r. 1450. Otó pierwsze z nich czyli raczej

dwa pierwsze mówi nam, e Kazimierz z »wsi rad* litewsk

nada Drohiczyn Iwaszkowi Sanguszkowiczowi a we wsi Marciszo-

wie osadzi ziemian wodzimierskich ^j, a wic pochodzcych z tego

samego powiatu wojmskiego, co Sanguszkowicze. Caa zapiska

stanowi ciekawy przyczynek do osiedlania si Woynia n na Pod-

lasiu, objawu, jak wiemy z uwag o rodzie Korczaków, bynajmniej

nie wyjtkowego a popieranego przez rzd litewski, jak wiele po-

dobnych, przyczyniajcych si do zespolenia rónych ziem i dziel-

nic w. ksistwa. W tym jednak wypadku punkt cikoci spo-

czywa oczywicie w pierwszej czci zapiski, dotyczcej kn. Iwana,

brata Aleksandra Sanguszkowicza, tak czsto wystpujcego w radzie

Swidrygiey, i Wasila, który znany nam jest jako dzierawca bra-

cawski tego ksicia w r. 1443. Rzecz jasna, e nie naley myle
o nadaniu mu caego powiatu drohiczyskiego, o stworzeniu, cho-

ciaby chwilowem , udziau ksicego w tej ziemi, gdzie liczna,

polska po czci szlachta pod przejciowymi rzdami mazowieckimi

tak przywyka do ustroju polskiego, e nawet pod rzdami Litwy

polskie prawo zachowaa; nie otrzyma nawet knia Iwaszko

w dzierenie stoecznego grodu drohickiego, gdzie siedzieli Kazi-

mierzowi starostowie- wojewodowie 2), ale tylko dobra hospodarskie

') Dok. I s. 49*: »Dorohiczin Iwaszku Songuszkowiczu. Imienie Marciszowo

wolodimircom podawano. Sam w. knia i wsi rada«. 'iaksamo brzmi ten ustp, za-

czynajcy si i koczcy »a linea«, take w drugiem v/yd. tej ksigi metryki (Russk.

istoricz. bibl. XVn s. 95/6) i w urzdowych kopiach
,
przechowanych w Archiwum

glównem w Warszawie (Ms. 191 A. s. 70); to te nawet bez autopsyi twierdzi mona
z caa pewnoci, e interpretacya Wolffa (o. c. s. 423), jakoby Sanguszkowicz otrzy-

ma! w Drohiczyskiem wie Marciszowo, nalec poprzednio do Wodzimierców,

jest bdn, i przyj naley z Z. L. Radzimiskim (Monogr. Sang. I Ii8, por. te

Arch. Sang. III nr. 12), e kn. Iwan otrzyma Drohiczyn, a Marciszowo dostali Wo-
dzimiercy. Susznie, zdaje si, przypuszcza wydawca Dok. I, e ustp nastpny me-

tryki wyszczególnia bliej to wspólne nadanie Marciszowa. Grup nada podlaskich

zamyka zapiska s. 49*; nastpne maj znowu nagówek >U ucku«, taksamo jak dwa

poprzedzajce nadanie Drohiczyna.

2) Tytuy >capitaneus« i »woyewoda« uywane s promiscue; w r. 1448 piastuje

t godno jeszcze Micha Goliginowicz, po nim, conajmniej od r. 1450, przez duszy

szereg lat Nasuto, zdaje si ten sam, który w niej ju w r. 1441 i przedtem wyst-

puje. (Wedug najstarszej ksigi sdowej drohickiej w Arch. centralnem w Wilnie

Nr. 1025, zwaszcza fol. 10^, 25, 34 et passim; por. te Rocznik Tow. heraldycznego t. III

nr. 294, 296, 306, oraz spis urzdników podlaskich w ródach dziej. XVII/3 s. 243).
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W powiecie drohickim na doywotnie uytkowanie, taksamo jak

wedug zapiski tej samej grupy nada podlaskich otrzyma > Miel-

nik do ywota« Iwaszko Rohatyski i), pan znakomity, spowino-

wacony z rodem Olgierdowym a w szczególnoci z kobryskimi

krewnymi Sanguszkowiczów^). Zwykle odnosi si to nadanie dla

Iwana Sanguszkowicza do marca 1452 3), poniewa nastpuje w me-

tryce po dwóch nadaniach woyskich z dat 4 marca tego roku;

gdy jednak, jak wskazalis'my, rozpoczyna osobn grup nada po-

dlaskich, wsunitych midzy woyskie, bylibymy raczej skonni

przypisa mu t sam dat, któr ma ostatnie nadanie z tej grupy,

tj. r. 1450*). W kadym razie jednak przypada na czas okoo
mierci Swidrygiey i miao stworzy nowe ogniwo, któreby, tak-

samo jak brzeskie dobra Sanguszkowiczów, zwizao ten ród wo-

yski z ziemiami w. ksistwa, zapewniajc zarazem jednemu z jego

czonków znaczne korzyci ekonomiczne.

W swych staraniach w celu zapewnienia sobie dzielnicy

Swidrygiey nie ograniczyli si jednak Litwini do tych zrcznie

skombinowanych przywilejów i nada: Postanowili ju przed

mierci tego ksicia dziaa take na miejscu, cho oczywicie

w sposób nie zwracajcy zbytnio uwagi, mianowicie przez wy-

sanie niektórych panów z ziem w. ksistwa, niezbyt gonych
i znakomitych, ale zasugujcych na zaufanie, do samego Woynia,

do otoczenia Swidrygiey. Tak rol musia odegra niewtpliwie

wspomniany przed chwil przy innej sposobnoci koniuszy Kazi-

m^ierza Hryko Woowicz , który przy boku Jagielloczyka zasu-

y sobie na jego ask i liczne stosunkowo nadania i sta si

w ten sposób zaoycielem wzrastajcego odtd znaczenia swej

rodziny^). U tej jego roli, tak dla nas ciekawej, wiadczy przywilej

1) Dok. I s. 496.

2) By ionaty z Owdoti^, córk Andrzeja Wlodzimierzowicza, prawnuczk Ol-

gierda, a córka ich Fedora wyszJa I voto za ostatniego kn. Kobryskiego, Iwana, któ-

rego ojciec by bratem stryjecznym Sanguszkowiczów (Wolff. o. c, s. 338. Ib8).

3j Arch. Sai)g, III nr. 12.

*) Dok. 1 s. 498 »u Nowehorodku, ind. I3€; w r. 1450 Kazimierz byl w No-

wogródku koo 19 lipca (Dok. I s. I25), a 24 lipca wystawia w pobliskiej Ostrynie

znany nam przywilej zatwierdzajcy dla Olizara — moie wiec nadanie dla Sangu-

szkowicza, ogniwo w tej samej akcyi, na ten wanie czas przypada ?

5) Boniecki: Poczet, s. 381; Dok. I. s. 8*, 128", 131*, 28^, 57^3; por. opis.

bitwy pod Chojnic w latop. lit.-ruskim (Poln. Sobr. XVII s. 546/7).
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Z wrzenia 145 1 r. 1), w którym Swidrygieo nietylko obdarowuje

koniuszego królewskiego, nigdy przedtem nie pojawiajcego si przy

jego boku lub w jego dzielnicy, lecz wspomina nadto o jego wiernej

subie, s'wiadczonej królowi Kazimierzowi i jemu samemu. Dwo-
rzanin Jagielloczyka, wystpujcy i przedtem i potem tylko na

Litwie i Rusi litewskiej, oczywis'cie nie bez celu, nie bez tajnej

misyi swego pana, zjawi si nagle, w przeddzie mierci Swidry-

giey w jego otoczeniu i chwilowo mu suy. Nadto w tym sa-

mym zapewne czasie otrzyma Woowicz wie Myszowo w powie-

cie wodzimierskim, wród dóbr rodowych Riazanowiczów ^j. W po-

dobny sposób naley sobie wytómaczy pojawienie si w ziemi

uckiej, równie pod koniec ycia jej ksicia, innego nieznanego

tam przedtem pana, Juszka Wojdatowicza, przy którym samo imi
ojca wskazuje na rdzennie litewskie pochodzenie. Niedugo przed

wydaniem pierwszego przywileju dla Niemiry, pod koniec lipca

1449 r., Kazimierz, wróciwszy z wyprawy brjaskiej przeciwko Mi-

chaowi Zygmuntowiczowi i biorc si obecnie do zaatwienia

sprawy Swidrygiey, wystawi w Nowogródku, w obecnoci swych

dostojników litewskich, dokument-) zatwierdzajcy tego Juszka

Wojdatowicza w posiadaniu wsi woyskiej, nalecej przedtem do

Boobana, ze znanej nam czerwonoruskiej rodziny h. Korczak.

I otó take jego, który równie nigdy przedtem w tych stronach

si nie pojawia, widzimy niebawem, od wrzenia 1451 r., kiedy

to jest wiadkiem wspomnianego przywileju dla Woowicza, a do

ostatnich chwil przy boku Swidrygiey, a co najciekawsze, pia-

stuje on nawet urzd klucznika uckiego *). Urzd ten, przedtem —
o ile wiemy — nieznany, ustali si w póniejszych czasach w ucku,
taksamo jak i w niektórych innych grodach w. ksistwa^), a po-

niewa jego funkcye, cho gównie gospodarczej natury, cile si

czyy z piecz nad grodem, fakt, e wanie w przeddzie mierci

1) Dodatek I nr. 33.

'•') Wzmianka w dok. z 149Ó r. (Leoiitowicz : Akty lit. mietriki, nr. 299).

*) Ujm, koJo granicy pow. wlodzim. i uckiego; Dok. I s. 32^ (28 VII 1449)

»priszod so Brianskat.

*) Ob. ustp o nim w dodatku II.

^) Por. spis urzdników w dod. do Bonieckiego : Poczet rodów. O urzdzie

tym por. Kutrzeba: Hist. ustroju Polski II Litwa, s. 124, a zwaszcza co do ucka
Hruszewskij : Istorija V 302 ;

póniej nieraz klucznik hjl te zarazem horodniczym

uckim (por. np. róda dziej. VI s. 45).
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widrygiey wieo przybyy pan litewski zosta klucznikiem uckim^

szczególnego nabiera znaczenia. Nie by to jednak jedyny wypa-

dek w owej przeomowej chwili, w którym si postarano, aby

take obsadzenie urzdów wypado z najwiksz korzyci dla Litwy

i jej zamiarów; waniejsz bya zmiana na starostwie wodzimier-

skiem, która zasza równie pod koniec r. 145 i. Jeszcze w maju

dziery gród w^odzimierski , tak bliski granicy koronnej, a któ-

rego opanowania przez Polsk Litwini, jak zobaczymy, najbardziej

si obawiali, znany nam dobrze kn. Micha Konstantynowicz^),

który nie móg zbytnio sprzyja Litwie, utraciwszy przez ni sw
dzielnic pisk, a mia dawne i rónorodne zwizki z Rusi Czer-

won i szlacht tamtejsz. To te niebawem, niewtpliwie dziki

staraniom litewskim, urzd ten utraci, na schyku 145 i r. wystpuje

ju bez tytuu na dokumentach Swidrygiey, a starost we Wo-
dzimierzu zosta najpóniej w grudniu ^) pan Paszko Dachnowicz.

Byo to tem znamienniejszem , e ten ostatni wcale ziemianinem

wodzimierskim nie by, lecz wszystkie dobra swoje mia w po-

wiecie uckim, wzgldnie peremilskim 3), lecz za to, jak wiemy,

pierwszy z poród Woynian przyj litewskie zatwierdzenie swych

posiadoci, a w nastpstwie i pod bezporedniemi rzdami Litwy

now swoj godno zachowa*). Jeli dodamy do tych wszystkich

spostrzee , e ostatnie znane nam dotd nadanie Swidrygiey,

uczynione na miesic przed jego mierci ^), otrzyma przybysz

z Rusi litewskiej Tereszkowicz ^), to okae si zupenie wyra-

z'nie, jak intenzywn bya ju przez duszy czas przed decy-

dujc chwil dziaalno Litwy na Woyniu, dziaalno, której

zamknicie stanowi wspomniane przez Dugosza wielkie poselstwo

1) Dod. I nr. 30. W niedatowanym zapi-sie kocielnym kn. Michaa Konstan-

.tynowicza, starosty wodzimierskiego (AZ Rossii I nr. 9Ó), znajdujemy wzmiank, e
nadanie to nastpuje »pri ospodarstwie korola Kazimiera« ; wobec zmiany na staro-

stwie, omawianej w tekcie, dokument ten musi pochodzi z lat 1446 — 1451 (oczy-

wicie nie 1489 — 1492, jak przypuszcza wydawca).

-) Tame, nr. 37; ob. ustpy o nich w dod. II.

3) Arch. Sang. 1 nr. 134; Dok. I s. 49'^.

*) Por. Archiw JZR VIII/4 s. loi (27 III 1452).

5) Dod. I nr. 39.

«j aden zreszt Tereszkowicz na Woyniu sie nie pojawia, za to na pocz.

panowania Kazimierza Onacko Tereszkowicz dostaje nadanie w Sonimskiem , a nie-

znany z imienia Tereszkowicz równie w po. XV w. w Miskiem (Dok. I s. 41, 50).
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litewskie, które przybyo tam ju bezporednio przed mierci

Swidrygiey.

Miao ono grunt przygotowany ju przez niego samego, przez

-zjazd jego rady, jaki jeszcze przed nadejciem owych posów na-

stpi w ucku, gdzie ju od koca wrzenia^), wróciwszy z osta-

tniej podróy po swej dzielnicy, stale przebywa, trawiony mier-

teln chorob, o czem dobrze wiedziano w Wilnie-). Wany ten

zjazd znamy niestety tylko, jak tyle innych wypadków, z nada
ksicych na nim wystawionych^), mówicych nam jedynie tyle,

e w ostatnich dniach grudnia r. 145 i i pierwszych stycznia roku

nastpnego zebrali si w ucku liczniej, ni kiedykolwiek czonkowie

rady widrygieowej i e wówczas po raz ostatni posypay si na

kniaziów i panów woyskich hojne nadania ziemskie. O czem

jednak z nim radzili, z wadyk uckim na czele, Czartoryscy

i Czetwertyscy, kn. Sanguszkowicz i Olszanicki, Riazanowicze,

Kalenikowicze, Mylscy, Wootowicze, Hulewicze i dugi jeszcze

szereg przedstawicieli minorum gentium *), o tem wiadczy nam

porednio samo znaczenie chwili: chodzio o decyzy, na czyj

stron mia Woy si przechyli po mierci swego ksicia. Znajc

stanowisko widrygiely, porównywajc obustronne zabiegi poprze-

dnie, tak róne co do swej intenzywnoci i planowoci, zgóryby

przyj naleao, nie znajc nawet nastpstw bezporednich, e
decyzya wypada na rzecz Litwy. By moe e niejednego chwiej-

cego si jeszcze kniazia lub pana dopiero nowe nadanie z rk
widrygiey pozyskao ostatecznie dla popieranego przeze planu:

niedarmo moe odbiorcami najwikszych nada s kn. Czartoryski,

Korczakowie: Piotr Myszczyc (podobno z Rusi Czerwonej I) i Mitko

»plemiennik< Niemiry, wreszcie marszaek ziemski Piotr Mylski

z rodu Kierdejów, którego drugi gówny przedstawiciel, Olizar

Szyowicz, nie by obecny na zjedzie uckimi

Ca jednak donioso tego zjazdu mona zrozumie dopiero,

jeli si uwzgldni, e równoczenie, cho daleko od ucka, obra-

1) 3 IX 145 1 jest w Peremilu, od 22 IX stale w ucku (dod. I nr. 31, 32).

2) Przy zapisce o nadaniu Kazimierza dla P. Myszczyca z 3 I 1452 (Leonto-

wicz : Akty lit. mietriki I nr. 68) dodano w III ksidze metryki lit. »koli knia Szwi-

trihajo byJ niemoconc (Dok. I s. 50^.

3) Dod. I nr. 34—39-
*) Z odbiorców, a zwaszcza wiadków nada widrygiellowych z tych dni

poznajemy 23 uczestników zjazdu.
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doway nad t sam spraw, a nastpnie nawet skomunikoway

si z nim, dwa inne zjazdy: litewski w Wilnie i polski w Opato-

wie. I jeden i drugi byy waciwie nastpstwem tego, e, jak to

byo do przewidzenia i jak o tern wspomnielimy ju na innem

miejscu, ostatni przed mierci widrygiey wspólny zjazd polsko-

litewski, odbyty pod koniec wrzenia 145 1 r. w Parczowie 1), sko-
czy si bez jakiegokolwiek porozumienia. Wiemy ju, e tym ra-

zem Litwini, przy drugim punkcie spornym, którym, obok cechy

zwizku polsko-litewskiego, bya przynaleno ziem podolsko-

woyskich , wymienili w pretensyach swoich , obok Podola i oder-

wanych ju woci zachodnio- woyskich, take i uck, dzielnic

Swidrygiey, poniewa Polacy, jak wiadczyo ich niedawne po-

selstwo do króla, stanowiska Litwinów, e t dzielnic waciwie
ju posiadaj, najwidoczniej nie uznawali. Rokowania stay si przez

to bardziej szczere, ale nie atwiejsze, gdy wogóle w sporze teryto-

ryalnym o dobrowolnem ustpstwie jednej strony mowy by nie

mogo: obie bowiem strony miay pergaminy w rku, które im

suszno przyznaway i daway im poczucie swego dobrego prawa,

Polacy akty Zygmunta Kiejstutowicza, które im po jego mierci

przyznaway wszystkie ziemie sporne bez wyjtku, Litwini za,

cho, jak Olenicki podnosi, niektórzy z ich przedstawicieli swego

czasu owe wanie akty zaprzysigli i pieczciami swemi umocnili,

mieli teraz wieszej daty przywilej samego Kazimierza, przyzna-

jcy im wszystkie ziemie, nad któremi niegdy panowa Witod,

a wic Podole i zwaszcza Woy. Kwesty móg rozwiza tylko

kompromis, jaki zamierza przeprowadzi król, tj. plan podziau tych

ziem, o którym jednak Polacy nie byli powiadomieni. Jak bar-

dzo za ich przedstawiciele, wród których znajdowa si te wo-

jewoda podolski Hryko Kierdejowicz, ufali jego wczeniejszemu

owiadczeniu, e w caym sporze wicej Koronie sprzyja, anieli

Litwie, o tem wiadczy ich propozycya, aby sam Kazimierz wyda
wyrok polubowny. Oczywicie król na to si nie zgodzi, wiedzc,

e nie przyjoby dobrowolnie jego projektu, nie zadawalniajcego

adnej strony w zupenoci, lecz zastosowa swyky swój wybieg

w tych sporach, odoy ich rozwizanie do ponownego zjazdu polsko-

litewskiego za rok, spodziewajc si susznie, e conaj mniej w sprawie

') Dugosz: Hist. V 95/7.
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woyskiej a do tego czasu rozwizanie to nastpi przez sam bieg

dalszych wypadków.

W tym biegu zdarze chcia jednak wspódziaa, a ponie-

wa mia zamiar przeprowadzi przynajmniej najbardziej naglcy

punkt swego programu, tj. spraw uck , w myl da litew-

skich, wic mimo odradzania Polaków, którzy go chcieli zatrzy-

ma pod swoim wpywem , zaraz z Parczowa na Litw si uda,

»mao tylko Polaków wziwszy z sob*, jak ubolewa Dugosz^).

Wiedzia te wielki historyk a zarazem uczestnik tych wypadków,

e owa »conventio terrarum Lithuaniae*, któr Kazimierz, wró-

ciwszy do w. ksistwa, jak zwykle zwoa do Wilna zaraz po

Boem Narodzeniu, zostaa wycznie powicon kwestyi podolsko-

woyskiej ^)^ nie wiedzia jednak, taksamo jak nie wiedzia o caej

dotychczasowej akcyi przygotowawczej, e król ju na tym zjedzie,

pomijajc na razie spraw podolsk, los dzielnicy Swidrygieowej

rozstrzygn wedug ycze litewskich.

Na tym zjedzie wileskim, który wedug zachowanych do-

kumentów 3) i regestów w metryce litewskiej *) przypada mniej-

wicej na czas midzy 3 a lO stycznia 1452, zebrali si »wsi pa-

nowie* w. ksistwa. Tak czytamy przy kocu wszystkich zapisek

metryki, streszczajcych owe nadania >u ucku u wielikom«, jakie

wtedy uchwalono, a w samych przywilejach nadawczych, które

znamy niestety tylko w czterech wypadkach, mamy wyliczonych

imiennie najwaniejszych przynajmniej z poród czonków rady

litewskiej. Oprócz biskupa wileskiego Macieja, kn. Andrzeja

Wodzimierzowicza (brata Olelki kijowskiego), kn. Jurja Semeno-

wicza Holszaskiego i najwyszych dygnitarzy t. j. wojewodów

i kasztelanów, wymieniaj wspomniane przywileje jeszcze szeciu pa-

nów ^j, przewanie starostów- namiestników z rónych stron w. ksi-

>) Tame, V 98. -) Tame, V 102.

') Leontowicz: Akty lit. mietriki, I nr. 68 (z biedna dat 1492 r.!), 14; Arch.

Sang. I nr. 50; Akty JZ Rossii I nr. 28, 29.

•*) Dok. I s. 49^-^^, 502—5 — wród nich te regesty czterech nada , które

sa znane in e>:tenso z wydawnictw cytowanych w poprzednim przypisku.

*) S nimi: Andrzej Niemirowicz, Andrzej Sakowicz namiestnik polocki, Ra-

dziwi Ocikowicz marszaek i namiestnik pieniaski i uszpolski, Olechno Dowojno-

wicz starosta brzeski , Iwaszko Gojcewicz namiestnik witebski i Laluszij namiestnik

grodzieski. Do winnych panów« obecnych nalea moe starosta bracawski Jursza,

o którego roli niej bdzie mowa.
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stwa, dodajc czasem jeszcze na kocu >i inni kniaziowie i pano-

wie*. By to wic zapewne tylko zjazd panów rady, zwoanych co

prawda w licznym komplecie, nie za »sojm« walny, (»conventio ge-

neralis«) wszystkich ziem litewskich, mudzkich i ruskich , zoony
nietylko z dostojników i panów, lecz take z szlachty - rycerstwa

i bojarów; cay sejm w. ksistwa zbierze si, jak zobaczymy, do-

piero póniej, gd}'^ zajcie Woynia, uskutecznione przez panów

rady, bdzie ju faktem dokonanym, gdy chodzi bdzie ju tylko

o zakoczenie sprawy, o trwae zabezpieczenie uzyskanej dzielnicy.

Owe nadania dla Woynian, wystawione na zjedzie stycznio-

wym, które w liczbie dziewiciu w metryce zaregestrowano ^), byy
wprawdzie w istocie swej równie tylko zatwierdzeniami dóbr ju
posiadanych 2), jak szereg znanych nam analogicznych dyplomów

z lat poprzednich, i, jak wyranie naznaczano, wydane zostay na

wzór dokumentów zatwierdzajcych, jakie ju w r. 1449 otrzyma

Niemira; z czterech jednak, które jak wspomnielimy, znamy w ca-

kowitem brzmieniu, mona si przekona o zasadniczej rónicy

formalnej: w adnym z nich nie czytamy ju o zatwierdzeniu pier-

wotnego nadania Swidrygiey, lecz wszystkie s tak wystylizowane,

jak gdyby chodzio o nadania zupenie nowe, przez samego tylko

Kazimierza dokonane. Wystpuje on wic ju nie jako zwierzchnik

Swidrygiey, lecz jako pan bezporedni Woynia, a to w chara-

kterze w. ksicia litewskiego, jak tego dowodzili wiadkowie, pa-

nowie rady litewskiej. W jego i panów litewskich rozumieniu wcie-

lenie dzielnicy ucko -wodzimierskiej do w. ksistwa byo wic ju
faktem dokonanym. Mona to wytómaczy tylko w ten sposób,

e dosza wówczas do Wilna wiadomo o decyzyi zapadej na

zjedzie uckim, o poddaniu si W^oynia Litwie. Mamy na to i inn
jeszcze wskazówk. Nietylko bowiem wszyscy niemal odbiorcy na-

da wileskich, oprócz Litwina Juszka Dowgiaowicza i nieznanego

bliej Jaromy, znani nam s z dokumentów Swidrygiey jako

uczestnicy zjazdu uckiego, lecz co wicej dwa z tych nada, dla

Mitka, »plemiennika« Niemiry, i dla Piotra Myszczyca, s co do

swej treci najzupeniej identyczne z temi, jakie kilka dni przedtem

*) Wród nich pomieszczono tak/^e (Dok. I s. 50') zapisk o przywileju dla

Kozaryna z 23 I 145 1 r.

2) Nawet Paszko Dachnowicz, który, jak wiemy, ju w r. 1445 otrzyma od

Kazimierza zatwierdzenie nada SwidrygieHy, dosta teraz raz jeszcze przywilej na te

same dobra.
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wystawi tym panom Swidrygieo w ucku. Ta okolicznos' nie da-

aby si zgoa wytómaczy '), gdybys'my nie przyjli, e powiado-

miono zjazd wileski o tem, co tam si stao, co uchwalia rada wo-

yska. Te nadania Kazimierza z pocztku 1452 r. byy wic nietylko

zakoczeniem akcyi pozyskania Woynian przez zatwierdzenia dóbr,

lecz byy zarazem jak gdyby pierwsz odpowiedzi na pomyln
wiadomos', jaka z ucka nadesza; byy wyrazem aski hospodar-

skiej dla nowych poddanych w osobach kilku ziemian przyczo-
nej dzielnicy, na czele których figuruje w spisie nada kn. Micha
Konstantynowicz czyli »Kurcewicz«, pozbawiony wprawdzie po-

przednio starostwa wodzimierskiego, lecz zapewniony obecnie

w posiadaniu swego Buremla i innych dóbr woyskich.

Drug a bez porównania waniejsz odpowiedzi Litwinów

na podan wie, e Swidrygieo poleci odda im uck po

swej mierci i e dla tego postanowienia dali si pozyska sami

Woynianie, zaczynajc od najmoniejszych, Niemiry i braci Czar-

toryskich, byo wysanie do ucka poselstwa litewskiego ze zbroj-

nym orszakiem. Wiadomo o tem zawdziczamy Dugoszowi 2), lecz

dopiero w zwizku z poprzedniemi, nieznanemi mu zajciami na-

biera ona naleytego znaczenia. Tymi przedstawicielami w. ksistwa

byli wedug niego ks. Jerzy Piski, Radziwi Ocikowicz i Jursza,

którzy, przybywszy do ucka, odebrali od starosty Niemiry i innych

kniaziów i panów tamtejszych przysig poddacz na wypadek

mierci Swidrygiey, podczas gdy towarzyszce im »gentes Lithua-

norum« równie tylko na t mier czekay, aby zamek ucki

obsadzi.

Na szczególn uwag zasuguj osoby, jakie do tej wanej
misyi wydelegowa zjazd wileski. Przedewszystkiem rozwiza
trzeba pytanie, kim by ów zagadkowy ksi Jerzy Piski, wy-

mieniony przez Dugosza, nie oryentujcego si zbyt dobrze

wród nazwisk licznych kniaziów litewsko -ruskich, na pierwszem

^) Dlatego przypuszczono nawet w objanieniach do Arch. Sang. I nr. 48,

e nadanie Swidrygiey dla Mitka nie pochodzi z 31 XII 145 1, lecz z 1450 r. (por.

dodatek I nr. 381, poniewa zatwierdzenie przez Kazimierza nastpio w Wilnie ju

3 I 1452 r. ; wywody nasze w tekcie wtpliwo te wyjaniaj tembardziej, e daty

dzienne na przywilejach nie zawsze odpowiadaj cile ich istotnemu spisaniu i wy-

daniu: tak n. p. przywileje Kazimierza dla Siemaszki i kn. Kurcewicza maj^ daty

dzienne 4 i 8 stycznia, a w metryce s zaregestrowane z datami 8 i 10 stycznia.

=>) Hist. V 104.

O. Halecki: Ostatnie lata Swidrygiey. 12
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miejscu. Chocia wiadomo, e ostatni wystpujcy w ródach
knia piski, czsto przez nas wymieniany Micha Konstantyno-

wicz, dzielnic swoj utraci i osiad na Woyniu, chocia mamy
wiadectwo ^), e ju za Zygmunta Kiejstutowicza a po nim za

Kazimierza siedzieli w Pisku namiestnicy wielkoksicy, przyj-

muje si dotd dosownie przekaz Dugoszowy i przypuszcza si^

e za panowania Jagielloczyka kniaziowie piscy, w osobie kn.

Jurja Semenowicza, który wystawi w Pisku niedatowany zapis

cerkiewny, a który miaby by ostatnim ze swego rodu, chwi-

lowo wrócili do swej dzielnicy, cignitej przez Kazimierza do-

piero po bezpotomnej mierci owego Jerzego -). Otó to przy-

puszczenie o chwilowem wskrzeszeniu udzielnego ksistwa pi-

skiego wobec wskazanych wtpliwoci nie jest dostatecznie uzasa-

dnione: faktem jest jedynie, e w tych czasach, gdy ostatni

notoryczny potomek kniaziów piskich dawno ju przeniós si
w inne strony, siedzia w Pisku nieznany bliej kn. Jurij Seme-

nowicz, który, gdy ju od czasów Zygmuntowych nie ksita
udzielni, lecz namiestnicy dzieryli powiat piski, równie tylka

by namiestnikiem Kazimierza. Z jakiego za pochodzi rodu knia-

ziowskiego, o tem wzmianka Dugosza oczywicie przesdza nie

moe, tembardziej e i w innych wypadkach kniaziowie, dzierc
jako namiestnicy jaki gród hospodarski, z niego si pisali ^). Knia-

zia Jurja Semenowicza znamy w poowie XV w. tylko jednego

a by nim krewny królewski Holszaski , ten sam Jurij Semeno-

wicz, który wystpuje na przywileju dla Olizara Szyowicza z r.

1450 i na omawianych nadaniach wileskich Kazimierza z pocztku

1452 r., a którego si te zupenie susznie z Holszaskim iden-

tyfikuje. On to niewtpliwie, odgrywajc na Litwie za rzdów
Kazimierza, syna swej siostry stryjecznej, rol bardzo znaczn *)^

') w dokumeDcie z r. 1501 Aleksander Jagielloczyk wspomina o » namiestni-

kach piskich za w. kn. igimonta i za otca naszoho« (Akty Z. R. I nr. 190; por.

Lubawskij: Oblastnoje diel., s. 23).

2) Wolff: Kniaziowie, s. 367; A. Hruszewskij ; Oczerk istorii turowo-pinskawo

kniaestwa (Uniw. Izwiestija, Kijów 1902 nr. 7), s. 11/2.

') Tak n. p. Bohdan Fedorowicz Hliski, zostawszy namiestnikiem pntywlskira

(1495/1500), pisze si kn. Putywlskim, który to tytu zatrzymali nawet jego syn i wnuk

(Wolff, s. 405).

*) Por. jego wystpienie przy ukadach z Zakonem w r. 1444 (LEK X nr. 45)

i jego poselstwo do Piotrkowa w r. 1446 (Dugosz, V 12, gdzie go znowu mylnie
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i bdc powszechnie lubiany wród panów litewskich ^), zosta

wybrany na zjedzie wileskim przywódc poselstwa, majcego

w imieniu w. ksistwa Woy obj w posiadanie. By dla tego

zadania odpowiednim i z tego wzgldu, e z dzielnic Swidry-

giey graniczyy nietylko powiat piski, którego by namiestnikiem,

lecz take rodowe j^go dobra Dubrowickie nad Horyniem, do

których, moe was'nie w nagrod za dobrze spenion misy wo-

ysk, doda mu Kazimierz, w nieznanym bliej czasie, »w znak

szczególnej aski < dobra Stepaskie w powiecie uckim, graniczce

z tamtemi ^), i trzy dwory woyskie w okolicy Równego. Wpraw-
dzie ojciec jego kn. Semen Iwanowicz by, jako jeden z gównych
inicyatorów zamachu w 1432 r. na rzecz Zygmunta, znienawidzonym

Swidrygielle ^), który jego brata Michaa a moe i samego Semena

w nastpnym roku za to odstpstwo utopi kaza ^), ale zdaje si,

e nienawi ta nie przesza na jego syna, kn. Jurja, z którym

Swidrygieo razem pojecha na koronacy Kazimierza^) i nieraz

w Wilnie spotyka si musia w otoczeniu Jagielloczyka. W ka-

dym za razie wysanie Holszaskiego do ucka w r. 1452 byo
umotywowane mniej wzgldami na tamtejszego ksicia, którego

ju nie byo potrzeba pozyska dla Litwy, lecz raczej zamiarem

ostatecznego przejednania z rzdami litewskiemi tej warstwy mono-

nazywa >dux de Ostróg*), wreszcie udzia w delegacyi litewskiej na zjazd lubelski

1448 r. (tame, V 45); o dalszej jego dziaalnoci pomówimy niiej.

*) Przy jednem z nada, jakie otrzyma od Kazimierza, zapisano w metryce

lit.: sprosili p. Pietrasz, p. Chodko, p. Andrej Sakowicz, p. 01echno« (Dok. I s. 45).

-) Wolff, o. c, s. 98/9 (wzmianka w dok. z r. 151 1, obecnie ju ogoszonym

w Arch. Sang. III nr. 112). Trzy dwory woyskie: Zoiotyjów, Podolany, Horbaczów.

Co do Dubrowicy, to mimo tradycyi, e tam umara ju (1448 r.) wdowa po Wito-

dzie, Holszaska z domu, dotd nie da sie stwierdzi z ca pewnoci odkd nale-

aa do Holszaskich. Por. Puaski K. : Szkice I Ks. Holszascy, s. 265 przyp. 2

i 273/4 (gdzie omówiono te wiadomo Bartoszewicza o nadaniu jej 1477 kn. Se-

menowi Iwanowiczowi Holszariskiemu, nastrczajc jednak duo wtpliwoci pod

wzgldem chronologicznym!).

') »Fraudulentus et perfidus« nazywa go w licie do mistrza infl. z 3 IX 1432

(LEK VIII nr. 624).

*) Por. Wolff: Kniaziowie, s. 115, i uwagi K. Puaskiego, 1. c, s. 273 i B.

Earwiskiego: Zigimont Kiejstutowicz , dod. III.

5) Dugosz: Hist. V 33. Pod koniec r. 1446 Niemiec NickuC Wilken udaje

sie z Malborga do »herczogen Swidirgal und herczogen Jurgen* (Hochmeisterreg. XVI

s. 1 161), niewiadomo jednak, czy ten ostatni jest Holszaskim albo te LingAve-

niewiczem.
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wadztwa woyskiego, któr od panów w. ksistwa najwikszy

dzieli antagonizm, mianowicie kniaziów; zrcznie wybrano jedynego

kniazia was'ciwej Litwy, który tam si cieszy wpywem i znacze-

niem, który przed najznakomitszymi panami w radzie litewskiej

zasiada, a którego nadto mimo litewskiego pociodzenia czyy ju
tradycye rodzinne z ziemiamJ poudniowej Rusi, aby da dowód

licznym dynastom woyskim, e to w. ksistwo, do którego si

przyczali
,
przecie nie byo wyczn dziedzin owych panów,

którzy tak szybko wyrastali po nad potomków ksicych. e za
skutecznem byo to celowe zblienie Olgimuntowicza do kniaziów

woyskich, o tern wiadczy fakt, e, jak zobaczymy, dwóch jego

synów oenio si z posanemi córkami dwóch najznakomitszych

tamtejszych domów ksicych.
Inne znów wzgldy byy miarodajne przy wyborze Radziwia

na uczestnika omawianego poselstwa. Nalea on wprawdzie jako

syn Ocika do znakomitego rodu paskiego i, speniajc wane
misye dyplomatyczne ^) oraz zyskujc stopniowo coraz wysze godno-

ci, coraz to nowe nadania i dzierawy 2)^ ugruntowa niezwyk

potg swych potomków, by jednak wówczas przecie tylko na-

rzdziem w rku wszechwadnego Gasztoda, który go wtedy, jak

o tern dugo pamitano w jego rodzie^), znacznie jeszcze prze-

wysza potg i, jak niej si przekonamy, zasania osob Ra-

dziwia wasne ambitne plany. To te w r. 1452 w ucku by
Radziwi, wówczas dopiero marszaek dworski Kazimierza, nietylko

typowym .przedstawicielem panów litewskich, ale zarazem wyko-

nawc polece Gasztodowych, bacznym, aby ta doniosa sprawa

ucka, tak szczliwie zainicyowana, zakoczya si te ostatecznie

po myli Litwinów a zwaszcza osobicie w niej zainteresowanego

wojewody wileskiego, który w ten sposób, bez osobistego wysu-

1) Por. osadzenie Hadi Gireja na hastwie krymskiem , opowiedziane w lato-

pisie lit. -ruskim (Polnoje Sobr. XVII 543; mylnie tu jednak nazwano Radziwia

marsz, ziemskim, którym zosta dopiero znacznie póniej, wówczas za by dworskim

tylko), a w zwizku z niem wspomnian niej role Radziwia w sprawach tatar-

skich r. 1453.

2) Oprócz róde uwzgldnionych jui przez Bonieckiego: Poczet rodów, s. 269,

por. nadania w Dok. I s. l8, 44, 59, a zwaszcza szereg oryg. przywilejów dla niego

w archiwum niewieskiem, dzia I nr. 532— 53Ó, 979—981.'

») Por. memorya Olbrachta Gasztoda z r. 1525 (Acta Tomiciana VII nr. 3Ó

s. 265).
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wania si na czynn widowni, z dalekiego Wilna móg kierowa

wszystkiem, co si dziao w stolicy konajcego Swidrygiey.

Nie potrzeba dugich rozwaa, aby zrozumie, jak mia
odegra rol trzeci czonek delegacyi litewskiej, starosta bracawski

Jursza. Bliski panom woyskim ju ze swego ruskiego pochodze-

nia, wyranie tutaj zaznaczonego przez Dugosza, niegdy najdziel-

niejszy bojownik w obozie Swidrygiey obok Niemiry Riazano-

wicza, z którym, taksamo jak z Olizarem Szyowiczem , by spo-

winowacony przez córk i wnuczk, móg chyba najlepiej prze-

kona szlacht miejscow o waciwoci tej polityki , której sam

trzyma si stale od pojawienia si na Litwie Kazimierza, i naka-

nia ich raz jeszcze do zczenia si z w. ksistwem, w którego

radzie sam zasiada.

Widzimy wic, jak niezwykle trafnie i umiejtnie dobraa

Litwa swych posów do ucka, jak zarazem przeznaczya do tej

misyi osobistoci bardzo znakomite, mogce przez samo przybycie

swoje zwróci uwag i wywrze wraenie. To te przy adnej innej

sposobnoci w caym toku sprawy woyskiej nie uwydatnia si

tak jaskrawo nierówno stara litewskich i polskich, sabo i, jak

przyzna trzeba, niezrczno akcyi koronnej w porównaniu z ce-

low dziaalnoci w. ksistwa. W tym samym bowiem mniej-

wicej czasie, gdy przybyli do ucka Holszaski, Radziwi i Jursza,

zjawi si tam take jako przedstawiciel Polski i wysannik panów

koronnych, zwyky tylko szlachcic bez gonego imienia i bez po-

litycznego znaczenia, nie senator, nie dostojnik wpywowy, lecz

skromny urzdnik powiatowy, podsdek sandomierski Mikoaj

z Panchowa^), a wic nawet nie ziemianin z Rusi czerwonej lub Po-

dola, któregoby jakie zwizki rodzinne z Woynianami czy
mog}^ lecz przecitny ^laopolanin, któremu nic zgoa trudnego za-

dania, aby w ostatniej chwili w ucku przeway szal na stron

Polski, nie mogo uatwi.

Wysa go zjazd, który po rozbiciu si rokowa parczowskich

zosta zwoany na dzie 6 stycznia 1452 r. do Opatowa w woje-

wództwie sandomierskiem. Nie by to zjazd wycznie maopolski,

jak o tem wiadczy chociaby obecno biskupa wocawskiego,

lecz bezsprzecznie rej wodzili na nim panowie maopolscy, w szcze-

gólnoci stronnictwo opozycyjne kardynaa Olenickiego, z nim

1) Dugosz: Hist. V 103.
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samym, jego bratem Janem wojewod sandomierskim i kasztelanem

krakowskim Janem z Czyowa, samymi uczestnikami ukadów par-

czowskich, na czele. Gównym przedmiotem obrad bya oczywicie,

taksamo jak równoczes'nie w Wilnie, sprawa woyska, co do któ-

rej powzito dwa postanowienia: posa do króla na Litw z prob,
aby po mierci Swidrygiey nie pozwoli ucka zaj przez Litwi-

nów, i wydelegowa na miejsce do ucka owego podsdka
sandomierskiego, aby w wszelki sposób

,
grobami i obietnicami,

skania Swidrygie oraz kniaziów i bojarów woyskich do

oddania po mierci ksicia caej dzielnicy Koronie, powoujc si

przy tem na dawne ukady Swidrygiey i jego rady z Polsk,

zapewne z r. 1437, ^ wzbudzajc podejrzenia co do szczeroci po-

lityki litewskiej ^), zapewne w sprawie zachowania odrbnoci dziel-

nicowej Woynia i Woynian. Wiemy, e gdyby nawet Panchow-

ski najzrczniej wyzj-ska ten ostatni czynnik moliwej nieufnoci

wobec panów litewskich, gdyby nawet robi w imieniu Korony

obietnice wszelkich ustpstw i gwarancyi dla partykularyzmu ziem-

skiego Woynia, chwila bya bezwarunkowo za póz'na a osoba po-

sa zbyt mao znaczca. Niezaprzeczone zaniedbanie si Korony

w najwaniejszej akcyi na gruncie miejscowym mona usprawie-

dliwi jedn tylko okolicznoci, o której wiadczy drugie pose-

stwo zjazdu opatowskiego, wysane do króla: jest ni mianowicie

trwajce cigle zudne przekonanie , e najatwiej przeszkodzi akcyi

litewskiej przez samego Kazimierza, e on szczerze zapewnia par
miesicy temu o swej przychylnoci dla Polski w sporze o uck. Tem
wiksze musiao nastpnie by oburzenie, gdy stopniowo dowia-

dywano si o genezie tego, co niebawem zaj miao na Woyniu.

Tak pose polski jak i przedstawiciele Litwy nie mogli na-

dej do ucka przed poow stycznia 1452 r. a przecie na chwil

decydujc tj. na mier Swidrygiey, przyszo im czeka je-

szcze do dugo, gdy a do lo lutego walczy z ni silny

I organizm chorego ksicia. W tym dopiero pamitnym dniu ^)

umar, przeszo 80 -letni, ostatni pozostay dotd przy yciusj^
Olgierda, a z nim, w obliczu Ólgie"rdovvyTi prawiiiulców, zeszo ze

wiata wielkie pokolenie Jagiey i Witoda. Dziwnem zrzdzeniem

opowiada nam o tem jedynie potpiajcy go bez zastrzee Du-
gosz, który te doda do wiadomoci o jego zgonie tylko gorzkie

') Tamie, V I02'3. «) Tame, V 104.
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zarzuty z powodu niewiernoci i niewdzicznoci okazanej Koronie

jeszcze przez ostatnie jego postanowienie, e uck miaa po nim

otrzyma Litwa. Taksamo jednak, jak nie moga si osta w ii-

storyografii póz'niejszych wieków stronnicza i bezkrytyczna próba

zupenej rehabilitacyi a nawet idealizacyi Swidrygiey i), taksamo

te byoby niesprawiedliwem i jednostronnem patrze si i dzi

jeszcze na tego ksicia tylko przez oczy Dugosza, który, wogóle

niechtny w. ksistwu litewskiemu i jego ksitom, czuje do niego

al tem gbszy, e rzeczywicie sprawi Polsce, zwaszcza w latach

1430 do 1435, wiele trudnoci i kopotu, i wznieci groz'n zawieruch,

wymierzon przeciwko ideom i deniom Polski, a to przy pomocy
wszystkich jej wrogów. Dwa jednak zastrzeenia s tutaj koniecznie

potrzebne. Po pierwsze na tle swej epoki i swego otoczenia Swi-

drygieo nie przedstawia si bynajmniej, jakby z Dugosza sdzi
mona, jako posta niemal wyjtkowo ujemna i szkodliwa, jako

gorszy od tych wszystkich innych kniaziów, którzy, zaczynajc od

samego Witolda, reprezentowali wobec Polski separatyzm litewski,

w póniejszej epoce przez panów litewskich przejty, i tylekro

w pierwszym pówiekowym okresie dziejów unii przeciwko niej

wystpowali, aby sobie zdoby moliwie najszersz i najnieza-

leniejsz wadz. Rónica na tem tylko polega, e Witod mimo
opornego czstokro stanowiska wobec Polski przenika prze-

cie swym genialnym umysem take korzyci zwizku z ni,

starajc si tylko nada mu form najgodniejsz dla Litwy, prze-

nika te równoczenie niebezpieczn dla obu pastw, zdradliw

i egoistyczn polityk krzyack, gdy przeciwnie Swidrygieo, po-

zbawiony wybitniejszych zdolnoci politycznych, nie zoryentowa si
w rozlegych kombinacyach dyplomatyczno- wojennych i by si
ofiar a czasem i narzdziem przewrotnej polityki Zakonu, a zwa-
szcza mistrza Russdorfa, Zakonu, którego postpowanie wobec

niego susznie potpili historycy wszystkich obozów i tendencyi,

a do którego mia icie niewytómaczon, nieuleczaln sabo
i zaufanie. Pragnc przedewszystkiem penej wadzy wielkoksicej,

dc do niej, jak tylu innych, na wszelki sposób i zwalczajc

*) A. V. Kotzebue: Switrigail , Lipsk 1820. Praca ta. opierajca sie wycznie
na materyalach archiwum krzyackiego (z powodu wyzyskania niektórych aktów po

dii dzie niewydanych i teraz jeszcze, cho z wielk ostronoci, z niej korzysta

trzeba), obron SwidrygieJiy przeprowadza lem niezrczniej, e zamiast z Dugoszem
polemizuje z póniejszym o dwa wieki Kojalowiczem.
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kad przeszkod, zwalcza te dzieo unii z Polsk, tembardziej

e ze strony polskiej cigle wysuwano niefortunny projekt inkor-

poracyi .w. ksistwa , form najbardziej mogc od unii odrazi.

Nie czyni tego jednak pod wpywem namitnej nienawici ple-

miennej, lecz gównie dla wasnych ambitnych celów, a jes'li przy

tem w rodkach nie przebiera, to przecie, oceniajc jego dziaal-

no z punktu widzenia etyki, bdzie ona staa znacznie wyej
od polityki jego przeciwnika Zygmunta, który, cho wszystko Pol-

sce zawdzicza, ostatecznie zwróci si przeciwko niej z wiksz
przewrotnoci anieli zwalczany przez ni Swidrygieo. To te
ten ostatni cieszy si wiksz bez porównania popularnoci, ma-

jc przj^chylnych nawet wród Polaków, wiernych zwolenników

i tajnych adherentów nawet wród wielu Litwinów, co nie po-

zwala przyj bez rektyfikacyi utartego pogldu o charakterze na-

rodowo -ruskim jego stronnictwa. To zagadnienie, dotyczce bar-

dziej burzliwego okresu jego zapasów ornych, nie moe oczywicie

by przedmiotem wyczerpujcego rozpatrzenia (na które ze wszech

miar zasuguje) w niniejszej pracy, w której moglimy si tylko

przekona, e w ostatnim okresie jego ycia momentem, który mu
cho skromny zapewni sukces, by nie antagonizm narodowociowy,

lecz dzielnicowy partykularyzm. Za to jednak wanie dokadne
zbadanie tych ostatnich lat jego ycia nasuwa drugie zastrzeenie

przeciwko zbyt bezwzgldnemu potpianiu Swidrygiey przez Du-
gosza i wielu nowszych historyków polskich, e mianowicie, po-

tpiajc nawet wiele jego kroków w poprzednich latach, nie po-

trzeba rzuca na cae jego ycie pitna wichrzycielstwa i lepego

podlegania nienawici ywioowej. Potrafi y w zgodzie z Polsk,

której nie nadwtlio nawet jego poparcie polityki krzyackiej Ka-

zimierza w krytycznym r. 1446, potrafi zapomnie stronnictwu

Zygmuntowemu wród Litwinów dawne zdrady i odstpstwa, po-

trafi przedewszystkiem pogodzi si bez zastrzee z dynasty

jagiellosk, najpierw z Warneczykiem, potem, gdy dorós mod-
szy Jagielloczyk, take z Kazimierzem, i sta si spokojnym wspó-

pracownikiem tej najwietniejszej gazi wspólnego domu Olgierdo-

wego, której wielka misya dziejowa stopniowo mu si moe od-

saniaa, gdy patrzy na przebieg wypadków z zacisza swej dziel-

nicy woyskiej. Zdaje si, e gdyby nie owa nieszczsna » wielka

polityka*, obejmujca tak zawrotne widnokrgi od rzymskiego

imperyum a do ordy tatarskiej, przez któr chwilowo szuka wy-



OSTATNIE LATA WIDRYGIELY I 8$

wyszenia, byby moe zdoa w skromniejszym zakresie dodatni

rozwin dziaalno w ojczystych ziemiach litewsko -ruskich. Za

najwyraniejszy lad takiej dziaalnos'ci uwaamy fakt, e pierwszy

z wielkich ksit Litwy, bez wzgldu na wikszy lub mniejszy

obszar, gdzie w swych zmiennych kolejach istotnie panowa, zer-

wa z bezwzgldnem samowadztwem, zabytkiem pogaskiej prze-

szos'ci i, cho walczy z Polsk, rozwija dalej wszczepion przez

ni ide udziau w rzdach czynnika drugiego, spoeczestwa

w jego wyszych conajmniej warstwach. Cho zrazu w nastpnych

latach, zwaszcza dziki stosunkom na Litwie was'ciwej za mao-
letnoci Kazimierza, w^^szo to na korzy gównie tylko mono-
wadztwa, a nazbyt skonnego do kierowania si wasnymi li tylko

interesami, okoliczno ta nie zmienia istoty rzeczy, t. j. po-

pierania przebudowy ustrojowej Litwy w duchu praw i wol-

nos'ci spoecznych, prawdziwie chrzeciaskiej i europejskiej kul-

tury, tembardziej, e warstwa, któr Swidrygieo dopuszcza do

realniejszego ni dotd udziau w rzdach , nie bya wycznie mono-
wadcz, lecz szlacheck wogóle. Wracajc teraz do jego ostatniego

postanowienia, które skonio Dugosza do wytoczenia przeciwko

niemu raz jeszcze dawnych zarzutów, to musimy po pierwsze

przypomnie, e, jak widzielimy, adnego zobowizania oddania

ucka Polsce a nie Litwie nie zacign, e prawne pretensye

Polski mogy si opiera jedynie na nieobowizujcych Swidrygie
aktach Zygmunta, po drugie za stwierdzi, e take moralnego

obowizku wdzicznoci wobec Polski nie mia: ucka bowiem

nie oddaa mu Polska, jak Dugosz pisze, lecz poddali sami Wo-
ynianie a Korona tylko temu nie przeszkodzia, nadanie za Gródka,

równie przez Dugosza teraz wytoczone, byo dla wprawdzie do-

godnem w trudnem pooeniu w 1440 r., lecz nie mogo si równa
póniejszym nadaniom, jakie zawdzicza znów Litwie. Przekazujc

uck w. ksistwu, nie popeni wic ani wiaroomstwa ani nie-

wdzicznoci, a odpowiedzialno za takie a nie inne rozwizanie

sporu o Woy nie spada na niego, lecz na jego zwierzchnika,

wspólnego wadc obu spierajcych si pastw.

mier Swidrygiey pocigna za sob tem radykalniejsz

zmian stosunków, e nie zostawi potomków. Wiadomo 1), e jedyny

syn jego dawno umar w dziecistwie, a ona jego, znana nam ju

Wolff: Ród Gedymina, s. 1Ó5.
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ks. Anna twerska, adnej wybitniejszej nie odegraa roli: wiemy,

e miaa nadany sobie przez Kazimierza powiat horodecki z przylego-

ciami, który teraz sta si istotnie jej zaopatrzeniem wdowiem,

i w którym po s'mierci ma sama zacza wykonywa wadz,
dzierc równoczenie take niektóre wsie w ziemi uckiej ^). Zacho-

w^ay si po niej nadania wcale liczne 2), które za wzorem ma cz-

sto musiaa czyni na rzecz ziemian miejscowych, umara za
midzy r. 1471 a 1484 3), poczem Horodek Dawidowy otrzyma

od Kazimierza kn. Iwan Wasilewicz Jarosawicz, syn owego ksi-

cia zbiegego z Moskwy, który przed Swidrygie dziery Ho-

mel*); dokumenty jego potwierdzajce nadania ks. Swidrygieo-

wej ^) s ostatnim ladem jej przemijajcych rzdów w tych stronach.i.

Ledwo mier Swidrygiey zakoczya dugie chwile ocze-

kiwania, gdy nastpio w ucku to, co tak dawno ju byo przy-

gotowanem ^) i na co wysannik polski z biernym protestem pa-

trze musia: zastpy Htewskie, które nadeszy wraz z posami

rady wielkoksicej, obsadziy uck, który im sami Woynianie

dobrowolnie oddali. Gówn przy tem rol odegra oczywicie,

w myl swych niedawnych obietnic, starosta miejscowy Nie-

mira, do którego te w Polsce najwikszy za to al miano'').

Dugosz zapewnia, e Polacy tej okupacyi litewskiej atwo prze-

szkodzi mogli, a jeli tego nie uczynili , to tylko przez wzgld na

króla, który, jak wiemy, obiecujc im swe poparcie, niepozwala

równoczenie na samowolne kroki w sprawie uckiej. Wzgld ten

istotnie krpowa Polaków a do decydujcej chwili, lecz nie ulega

te wtpliwoci , e wobec zupenie niedostatecznej akcyi przygo-

towawczej z ich strony owa moliwo niedopuszczenia do zajcia

ucka przez Litw bya bardzo problematyczn. Dotkliwie si

teraz na nich pomcio, e zamiast kilku monych panów z odpo-

1) Por. Akty ZR I nr. 59 i Archiw JZR VIII/4 s 106.

-) Rewizya puszcz, s. 334, 340 bis, 342, 358; Krupowicz: Zbiór dyplom, nr. 18.

Z tego ostatniego nadania (bez roko) wynika, ie otrzymaa te ziemie (bliej nieznana)

kn. Hleba Juriewicza Dowgowdowicza, widocznie po jego bezpotomnej mierci ^WolflF:

Kniaziowie, s. 35). Rzdy jej w pow. horodeckim omawia szczegóowo A. Hru-

szewskij : Oczerk istorii turowo-pinskawo kniaestwa, s. 6, 7.

») Wedug Wolfifa: Ród Ged., s. 167, przed r. 1486, wobec Arch. JZR VIII/4

s. 106 trzeba jednak terminum ad quem cofn do 28 IX 1484.

*} Wolff: Kniaziowie, s. 154.

5) For. n. p. Rewizya puszcz s. 329.

«) Dugosz, V 104. ') Por. tame, V 115.
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wiedni si zbrojn posali tam tylko jednego szlachcica; oko-

liczno ta miaJa t tylko dobr stron, e nie przyszo do ornego
starcia polsko-litewskiego, zabójczego dla idei unii, w chwili naj-

krytyczniejszej, e musia upyn pewien czas, nimby do takiej

bratobójczej walki przyj mogo.
Mimo to jednak zdawao si wówczas, e walka ta grozia ju

bezpos'rednio. Zawrzao zwaszcza na wies' o ostatecznej utracie

Woynia na Rusi czerwonej, która spodziewaa si cigle pocze-
nia z nim, i gdzie z powodu bliskiego ssiedztwa najprdzej si
o wszystkiem dowiedziano. }eszcze sami panowie maopolscy nie

porozumieli si, co naleao czyni, gdy we Lwowie ju w tydzie

zaledwo po mierci Swidrygiey liczono si z prawdopodobie-

stwem wyprawy wojennej szlachty czerwonoruskiej na uck w cigu

najbliszych dni i odraczano na ten wypadek terminy sdowe ^j.

Take przeciwna strona przewidywaa podobn ewentualno i dla-

tego, z obawy przed Koron, Litwini zburzyli w trzeciej czci
najbliszy jej granic}^ gród wodzimierski -), aby w razie opanowa-

nia go przez ziemian koronnych, nie dostarcza im zbyt silnego

punktu oparcia. Xa szczcie jednak obie strony nie byy do ta-

kiej powanej rozprawy ornej naleycie przygotowane. Zoba-

czymy, e w Polsce zaczto, jak zwykle, od licznych zjazdów

i przewlekych dyskusyi, Litwini za nie znaleli nawet w sto-

ecznym ucku, po dugich stosunkowo latach pokoju na Woyniu,

dostatecznych rodków do obrony, ywnoci i ora, tak e do-

piero za porednictwem króla starali si o przysanie tam broni

przez ulegych Kazimierzowi urzdników w Koronie, podskarbiego

i upnika krakowskiego ^j, który niedawno przypadkowo bawi na

Litwie ^) i moe tam nawiza blisze stosunki.

Nadto za Litwa, nim moga myle o wojnie o Woy z Ko-

ron, musiaa jego przyczenie, jego przemian z udzielnego

ksistwa na dzielnic litewsk, bezporednio wielkiemu ksiciu

poddan, formalnie zaatwi. Do faktu zbrojnej okupacyi nie

moga si ograniczy chociaby ze wzgldu na ziemian miejsco-

1) AGZ XIV nr. 2562 (21 II 1452).

«) Dugosz, V 107. 3) Tamie i s. 108.

*' W listopadzie 145 1 r. pisze Zbigniew Olenicki do Tadeusza z Treviso (Cod.

epist. III nr. 47), e upnik , którym by wówczas Mikoaj Serafin z Barwadu |K.

Fedorowicz: Dostojnicy, s. 155', z powodu zarazy »in Lithwaniam fugiens iucusue

illi manet*.
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wych, którzy, zdaje si, niebawem sami si upomnieli o zagwa-

rantowanie im tych wszystkich praw, tego stanovA'iska w ramach

pastwa litewskiego, jakie im obiecywano przy staraniach o ich

pozj^skanie. Ju bowiem w pierwszych dniach marca przybyo do

Wilna formalne » poselstwo « woyskie, które skadali dwaj czon-

kowie dawanej rady Swidrygieowej, Masko Hulewicz i marszaek

jego Pieszko ^), a moe take sam Niemira Riazanowicz i kanclerz

Fedko Kozowski -). Wedug w^szelkiego prawdopodobiestwa -
czyo si ich przybycie z przeniesieniem do Wilna zwok Swidry-

giey, którego taksamo jak zmarego nieco przedtem w Moskwie

dawnego jego wroga, Michaa Zygmuntowicza, jako czonków domu
wielkoksicego w katedrze wileskiej pogrzebano ^).

O ile s'mier tego ostatniego pozbawia Kazimierza cigego
przedmiotu niepokoju, cho pono i Michauszko przed s'mierci

przysa do niego poselstwo jako pierwszy krok do zgody*), o tyle

mier Swidrygiey, który ju od szeregu lat by jego ^wiernym

sug*, stawaa si dla niego powodem nowej, cho oczywicie

dobrze przewidzianej troski. Pozostajcy dotd w wygodnem za-

wieszeniu spór o Woy wystpi teraz na jaw z ca wyrazistoci,,

dodajc nowego fermentu do napitych i tak bardzo silnie stosunków

midzy jego pastwami. Stawao przed nim trudne zadanie sko-

nienia Polaków do zgody na jego postanowienie, e Woy ma
przy Litwie pozosta, co mogo mu si uda tylko za cen pew-

nych ustpstw innego rodzaju na rzecz Korony, mogcych znów

rozdrani Litwinów; nadto chodzio o dokadniejsze okrelenie

stosunku dzielnicy woyskiej do w. ksistwa, o pogodzenie

postulatów partykularyzmu woyskiego z polityk i deniami

litewskich wielmoów.

Po zjez'dzie styczniowym panów rady w Wilnie Kazimierz

wyjecha do bliskich Trok, gdzie w towarzystwie tamtejszego wo-

jewody Moniwida i kanclerza Michaa Kiegajowicza, najwierniej-

szych swych stronników na Litwie, których mia sposobno wy-

próbowa niebawem w cigu zaburze lat nastpnych ^), przeczeka

mier swego stryja i 15 lutego, moe nie wiedzc nawet jeszcze

1) Dok. I s. 49"-' 3; 2) Dok. I s. 51'; Akty ZR I nr. 54.

*) Dugosz, V 105,

*) Co do sprawy pogodzenia si jego przed mierci z Kazimierzem naley

zestawi wzmiank Dugosza (1. c.) z LEK XI nr. 157.

^) Por. tame, V 228.
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O niej, znów wystawi, na wzór poprzednich przywilejów dla Wo-
ynian , nieznanemu bliej Hanusowi zatwierdzenie nada Swidry-

giey ^). Na wies' o jego mierci wróci oczywicie, wobec prze-

omowej wanos'ci tej chwili, do stolicy wileskiej, dokd te,

czc prawdopodobnie pogrzeb Swidrygiey z przyjciem po-

selstwa woyskiego, zwoa równoczenie sejm wielkiego ksistwa.

Ze tym razem nie by to zwyky zjazd rady, jak w styczniu, e
nietylko zebrali si w Wilnie »wsi panowie*, o tem wiadcz wy-

rane wzmianki w dokumencie Kazimierza z 23 kwietnia (obo-

jtnej dla nas tres'ci) i w akcie poselstwa litewskiego, wysanego

28 czerwca do w. mistrza krzyackiego, wedug których obrado-

waa wówczas, na wiosn 1452 r., w Wilnie uroczysta »conventio

generalis * czyli »diaeta«, zebranie nietylko duchownych i wieckich

dostojników i baronów, ale take rycerstwa, szlachty i bojarów

caego w. ksistwa , Litwy, mudzi i ziem ruskich ^). Dlaczego

obrady te przecigny si tak dugo , a na czas po odjedzie

Kazimierza z Litwy, na to znajdziemy wytómaczenie w dalszym

przebiegu zaostrzajcej si coraz bardziej sprawy woyskiej. Gówna
oczywicie dziaalno skupiaa si mimo to w gronie panów

rady, tych samych co w styczniu, których dugi szereg podpisa

si zaraz 2 marca na nowym, trzecim ju z rzdu przywileju dla

Niemiry Riazanowicza ^).

Rola, jak Niemira odegra w ucku przy mierci Swidrygiey,

zasugiwaa niewtpliwie na nagrod , co teraz zaznaczono cho przez

to, e oba dokumenty na dwie róne grupy posiadoci , wysta-

wione mu w latach poprzednich celem pozyskania go dla Litwy,

obecnie, >koli Szwitrihaja nie stao«, jak czytamy w metr}xe*j,

spisa kazano »na odin list*. Równoczenie, w obecnoci tych sa-

mych panów, otrzymali analogiczne zatwierdzenie swych dóbr kan-

clerz Fedko ^), a dwa dni póniej Hulewicz i Pieszko, z wyran
wzmiank kancelaryi, e odnone dyplomy spisano, >gdy przyje-

chali w poselstwie* ^). A nawet jeszcze 27 marca król, wyjechawszy

chwilowo z Wilna do Lerun, wysa pismo do starosty wodzi-

1) Dok. I s.
50i».

-) X. J. Kurczewski: Koció zamkowy czyli katedra wileska, II s. 45 '6;

Ordensbriefarchiv, pod data (bez sygnatury).

») Archiw JZR VII/l nr. 3" i VIII/4 nr. 98.

*) Russk. istoricz. bibl. XXVII s. 102; Akty ZR I nr. 54.

5) Dok. I s. 511. 6) Dok. I s. 492, 3.
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mierskiego Paszka Dachnowicza, w którem zatwierdza jednego z zie-

mian jego powiatu w posiadaniu nadania Swidrygieowego ^l Rzecz

jasna jednak, e wystawianie tych i podobnych im dokumentów,
chociaby ich nawet byo wicej, anieH ich znamy obecnie, nie

wyczerpywao ówczesnych obrad i rokowa w sprawie woyskiej,
byo nawet w ich toku rzecz zupenie drugorzdn, uzupenie-

niem akcyi poprzednich miesicy i lat. I zapewne nie jedynie dla

wyproszenia sobie kilku takich dalszych dyplomów na swe pry-

watne posiadoci popieszyo zaraz na pocztku rzdÓAV litewskich

poselstwo woyskie do Wilna i zjechali si przedstawiciele caego
w. ksistwa, aby si z tem poselswem porozumie. Tu musiao
chodzi o rzecz bez porównania \vaniejsz, o wydanie przywileju

o ogólnem, prawno -politycznem znaczeniu, dokumentu, który si
ju dotychczas w nauce do r. 1452 odnosio 2), bez oznaczenia do-

kadniejszego czasu i bliszych okolicznoci, a który niewtpliwie

by przedmiotem postulatów owego poselstwa, owocem obrad

równoczenie zwoanego sejmu litewskiego. Mamy oczywicie na

myli przywilej dzielnicowy dla ziemi woyskiej.

Wiadomo, e przywilej Kazimierza Jagielloczyka dla Woy-
nia niestety si nie zachowa, e znamy go tylko z wzmianki

w przywilejach dla tej ziemi, wystawionych w r. 1501 przez Ale-

ksandra^), w r. 1509 przez Zygmunta l^) i w r. 1547 przez Zy-

gmunta Augusta^), które zatwierdzaj przywilej pierwotny, do-

dajc do niego jeszcze dalsze postanowienia. Jak wspomnielimy,

ogólnie ju jest przyjtem , e Kazimierz swój przywilej wystawi

wtedy, gdy po mierci Swidrygiey Woy zacz bezporednio

1) Archiw JZR VIII/4 s. loi. Przedtem i potem, 15 marca i 3 kwietnia, król

przebywa ju£ znowu w Wilnie (Dok. I s. 38", 78).

*) Por. Jasiskij: Ustawn. ziemskija gramoty, s. 71; Lubawskij: Lit.-russkij

sejm, s. 1 10, i Oczerk istorii, s. 74; Kutrzeba: Hist. ustroju, II 43. Tylko Jaku-

bowski (w urna minist. narodn. prosw. 1903, zesz. 6, s. 287 — co przyjmuje

tei Hruszewskij : Istorija V s. 1 2/3) odnosi go do czasu póniejszego, twierdzc, e
jest dopiero »rezultatem skargi na naduycia namiestników* litewskich ; trzeba jednak

uwzgldni , e ten charakter odpowiedzi na skargi Wolynian ma dopiero zatwierdze-

nie przywileju w r. 1501, a wzmianka o >alowaniach« za Kazimierza, znajdujca

sie w zatwierdzeniu z 1 509 r., niekoniecznie musi sie odnosi do chwili wydania

jego przywileju.

3) Leontowicz: Akty, I nr. 565; .-^kty JZR I nr. 36.

*) Akty ZR II nr. 54.

*) Lubawskij : Oczerk. dod. grupa II nr. 8.
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podlega jego wadzy, taksamo jak niewtpliwie wyda pierwszy,

równie zaginiony przywilej dla ziemi kijowskiej przy podobnej

sposobnoci, w r. 1471, gdy po odebraniu jej Olelkowiczom i j
przemieniono ostatecznie z udzielnego ksistwa lennego na zwyk
dzielnic w. ksistwa litewskiego. Nadto widzimy, e szereg no-

wych spostrzee i szczegóów pozwala nawet oznaczy, kiedy

w cigu r. 1452 i przy jakiej sposobnoci do tego przyj musiao,

i stwierdzilimy pewn inicyatyw ze strony samych Woynian, wi-

doczn w wysaniu poselstwa. Pozostaje nam wic tylko do wyja-

nienia stosunek tego dzielnicowego przywileju woyskiego do

przywileju ziemskiego Kazimierza z r. 1447.

Otó przedewszystkiem zaznaczy trzeba , e przewaajce

w nauce zapatrywanie, i przywilej z r. 1447 by ju ogólno -ziem-

skim t. zn. rozciga si na cae w. ksistwo w szerszem znacze-

niu, Litw waciw wraz z wszystkiemi jej dzielnicami -anneksami^),

znajduje silne poparcie w genezie i treci przywileju dla Woy-
nia. Zaznaczylimy wyej, e liczne poprzedzajce go przywileje

Kazimierza dla poszczególnych ziemian woyskich byy ju jak

gdyby usuniciem wtpliwoci, czy Woy pozostajcy w chwili

wydania aktu z 1447 •"• po^ wadz udzielnego ksicia, do którego

wewntrznych rzdów Kazimierz si nie miesza, bdzie równie

korzysta po bezporedniem poddaniu si Litwie z praw przyzna-

nych obywatelom innych jej ziem i dzielnic. Najlepiej jednak

usun j oczywicie przywilej dla Woynia w r. 1452, lecz nie

w ten sposób, e i na t dzielnic postanowienia z 1447 r. rozsze-

rzy, tylko tak, e nie powtarzajc ich wcale, przyznawa Woy-
nianom szereg gwarancyi dalszych, przywilejem ogólno-ziemskim

nie objtych. A wic rozumiao si samo przez si, e prawa przy-

znane wszystkim mieszkacom w. ksistwa, prawa zasadnicze, które

przywilej woyski szczegóowo rozwija w zakresie sdownictwa,

dotyczyy take Woynian; przez to za, e w nim, o ile z póniej-

szych zatwierdze sdzi mona, tego wyranie nie powiedziano,

zaznaczono raz jeszcze, e ze stanowiska Litwy jej wielki przy-

wilej ju w chwili swego wydania odnosi si te do Woynia,

*) Tak n. p. pisze Lubawskij (Sejm, s. 100, 1 10), e przy w. 1447 r. jest

pierwszym ogólno-ziemskim, cho na anneksa rozciga sie tylko »g{ucho i princi-

pialno«, co przyw. dzielnicowe wyjaniJy i utwierdziy.
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prawnie do niej nalecego, cho tworzy chwilowo udzielne ksi-

stwo lenne.

Przez przywilej dzielnicowy z 1452 r. otrzymali wic Woy-
nianie pewne »plus« w porównaniu z reszt obywateli w. ksistwa,

rzecz zrozumiaa, bo przecie dla nowych rzdów^ pozyska i ^a

poddanie si Litwie wynagrodzi ich chciano, zrozumiaa i z tego

wzgldu, e byo ono waciwie tylko zachowaniem tego korzyst-

niejszego stanowiska, jakie pod wpywem prdów, idcych z Ko-

rony i uwidocznionych w przywileju Jagiey z 1432 r., pod tak

przychylnemi jej rzdami Swidrygiey, ta szlachta wyyska ju
posiadaa. Co wicej, i tak nawet to stanowisko nie zostao za-

chowanem w peni, lecz tylko co do sdownictwa i ogranicze wa-
dzy starociskiej; tej bowiem wycznie kwestyi dotyczy}'^, jak raz

ju wskazalimy, postanowienia, które z póz'niejszych zatwierdze

przywileju woyskiego jako jego tre pierwotn wydzieli mona.
Postanowienia te poznalimy ju przy omówieniu ustroju dzielnicy

Swidrygieowej, poniewa byy niewtpHwie z niego przejte. Za-

bezpieczay Woynian przed zupenem zniesieniem ich dzielnicowej

odrbnoci, zatrzymyway litewskim zwyczajem »starin«, ale do

takiego stopnia tylko, ze przywilej z 1452 r. bezwarunkowo ich za-

dowoli nie móg, lecz musia by cikim dla nich zawodem ^j.

Brakowao w nim nietylko wszelkiej wzmianki o zachowaniu czy

to owej rady woyskiej, która przy boku Swidrygiey tak rol

odgrywaa, czy te owych rozmaitych ziemskich i dworskich go-

dnoci w jego otoczeniu, co teraz widocznie wszystko za niepo-

trzebne uwaano i rzeczywicie póz'niej tylko w skromnych prze-

ytkach istniao, — lecz co gorsza brakowao te tego zastrzeenia,

które byo najwaniejszym postulatem partykularyzmu dzielnico-

wego i prawdziwego samorzdu a zwaszcza dla monowadztwa
miejscowego miao znaczenie zasadnicze, zastrzeenia, które póniej

nieco, przy analogicznej sposobnoci zdoali sobie wywalczy Ki-

jowianie ^). e mianowicie wszystkie urzdy i godnoci w danej

ziemi bd dostpne wycznie dla jej obywateli, dla indygenów

*) Ju zwrócono uwag na to (por, n. p. Hruszewskij, 1. c). e przywilej dla

Woynia z poród przywilejów dzielnicowych w. ksistwa najmniej gwarantuje auto-

mic, partykularyzm ziemski.

2) Por. postanowienia przywileju dla ziemi kijowskiej (z r. 1507, Akty zap.

Rossii II nr. 30), wedug których wJoci i horodki kijowskie mieli dzierie wycznie

>Kijanie«, zrównani z Litwinami co do »czci« hospodarskiej i prawa do wszystkich
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danej dzielnicy, a wic w naszym wypadku dla Woynian. Z tym

postulatem czy si niewtpliwie w yczeniach Woynian i drugi

jeszcze, aby oni te wycznie mieli prawo do otrzymywania w obr-

bie swej ziemi nada i dzieraw z rk hospodarskich, co oczywicie,

jako dezyderat jeszcze dalej idcy i trudniejszy do przestrzegania,

równie zupenie pominitem zostao, Oba te dania musiay im

si nasuwa tem bardziej, e w przywileju ziemskim z 1447 r. w.

ksistwo litewskie uzyskao ich spenienie w caos'ci, zwaszcza

w przeciwstawieniu do Polski^). Poniewa, jak wspomnielimy,

ten ogólny przywilej i na Woy si rozciga, byli wykluczeni

od otrzymywania dóbr i urzdów w tej ziemi »extranei« z poza

wielkiego ksistwa, zwaszcza z Korony, ale ograniczenia te nie

dotyczyy mieszkaców innych ziem i dzielnic pastwa litew-

skiego. e temu Woynianie zaradzi nie zdoali, e przed tem

przywilej dzielnicowy ich nie zabezpiecza, to spowodowa nie-

wtpliwie opór panów litewskich, tych wielmoów zwaszcza,

którzy w radzie tak silnie na wielkiego ksicia wpywa mogli;

musieli przecie dy, aby, po chwilowem zamkniciu si dla

nich ziemi woyskiej pod rzdami Swidrygiey, znowu w tym

kraju, ludnym stosunkowo i bogatym, mogli otrzymywa nadania

tak jak przed jego powrotem do ucka w r. 1442, aby tak samo,

jak to n. p. w Poocku, Witebsku lub Smolesku praktykowao sic

ju od duszego czasu, oni wanie, panowie cilejszej Litwy, mo-

gli sprawowa rzdy w charakterze starostów - namiestników take
w ucku lub Wodzimierzu. Gdy do adnych ogranicze swych

aspiracyi panowie litewscy nie dopucili , otwierao si szerokie

pole do antagonizmów i rywalizacyi midzy Woynianami, zwa-

szcza monowadztwem, a nowym rzdem, któremu teraz bezpo-

rednio podlegali.

Co wicej, po ostatecznem
,
jak sdzono, a tak pomylnem

rozwizaniu sprawy woyskiej rzd litewski ju nic nie czyni

zgoa dla pozyskania sobie ziemian woyskich. Dalsze zatwier-

dzenia dóbr obecnie, gdy adnej ju wtpliwoci nie byo, e Woy-
nianie do posiadoci swoich, oddziedziczonych lub poprzednio na-

danych, te same maj prawa co ogó szlachty w. ksistwa, stay

urzdów, a Litwini, którzyby mieli dobra w Kijowszczynie, mieli jedzi na sJube

wojenn razem z >Kijanamic.

M Cod epist. III nr. 7, § 14.

O. Halecki: Ostatnie lata widrjgiey. I3
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s\f^ oczywicie zupenie niepotrzebnemi i istotnie ju si po roko-

waniach wileskich w marcu na ogó nie powtarzaj, do nowych

za nada ziemi hospodarskiej sam Kazimierz, rozdawszy za swej

maoletnoci, pod wpywem panów rady, tej ziemi a nazbyt wiele,

teraz by ju o wiele mniej skonnym , anieli poprzednio i przez

duszy czas adne wiee nadanie dla Woynian, którzy za Swi-

drygiey tak byli do nich przyzwyczajeni, nie pojawia si w na-

szych ródach.

Litwini mogli za to by bardzo zadowoleni z tego, co takr

tanim kosztem osignli. Dzielnica woyska Swidrygiey, powiaty

ucki i wodzimierski, zczyy si teraz w jej rku z posiadanym

ju powiatem krzemienieckim, tak e z wyjtkiem dawno ju oder-

wanych przez Koron woci zachodnich, o które si zreszt cigle

upomina bd, cay Woy do w. ksistwa przyczy zdoali.

Nadto poczyy si te nowe nabytki take z Bracawszczyzn, t
wschodni czci Podola, której równie nie zdoaa opanowa
Korona a któr, po chwilowem przystpieniu do pastwa Swidry-

giey, on sam niebawem, jak widzielimy, Litwie odstpi. Nie

moe si bowiem osta przypuszczenie, nie poparte naleycie

w- ródach ^) a zgóry nieprawdopodobne wobec caej polityki Ka-

zimierza w sprawie kijowskiej, jakoby, odzyskawszy Woy, wscho-

dnie Podole oddano ksitom kijowskim i dopiero po cigniciu

i tej dzielnicy ksicej, osadzajc w Bracawiu namiestników

litewskich, zespolono je z Woyniem. Wiedzc, e ju w omawia-

nych latach by starost bracawskim z ramienia Litwy pan Jursza,

dawniej po kolei starosta ucki i krzemieniecki, e w r. 1463 by
nim jeden z najmoniejszych kniaziów woyskich Micha Czarto-

1) Twierdzenie to postawi Lubawskij: Obastnoje diel., s. bo, a przychyla

sie do niego take Hruszewskij : Istorija, lY^ s. 235 przyp. I. Powouj sie przy

tem na dokument z r. 1540 (Akty ZR II nr. 199) o granicy w. ksistwa litewskiego

z Wooszczyzn i Tatarami ; opis ten zaczyna oczywicie od oznaczenia po. granicy

Bracawszczyzny a nastpnie przechodzi do po. granicy Kijowszczyzny. Otó jeli

ziemianie kijowscy, stwierdzajc bieg granicy, powoali si na to, ie swego czasu

kn. Semen Olelkowicz kijowski wysa do jej wyznaczenia swego namiestnika czer-

kaskiego, to odnosi si to oczywicie do tej tylko czci granicy litewskiej, gdzie

j tworzya granica ksistwa kijowskiego t. j. jego wysunitego najbardziej na po-

udnie powiatu czerkaskiego. Nie potrzeba wcale przypuszcza z tego powodu , ie

Olelkowicz zajmowa si te zachodni poaci tej granicy, gdzie j stanowiy rubiee

Bracawszczyzny, e wic i ta ziemia do jego ksistwa nalee musiaa a namiestnik

czerkaski oznacza granice bracawsk!
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ryski ^), stwierdzi mona, e ju wówczas, w polowie XV w., roz-

poc2a si owa jak gdyby unia osobista midzy Bracawszczyzn

a Woyniem (jak si trafnie wyraono ^), zczenie ich w jedn
jakoby dzielnic, przerwane dopiero przez utworzenie z nich dwóch

osobnych województw w przeszo sto lat póniej. Trwae, jak

si ju wówczas zapowiadao, opanowanie caej tej wielkiej dziel-

nicy w r. 1452 niezmiernie wzmocnio stanowisko Litwy na Rusi

poudniowej wogóle. To te, aczkolwiek bdna w swem dosow-

nem brzmieniu, przecie nadzwyczaj charakterystyczn jest relacya

krzyacka z tego roku pochodzca, wedug której Polacy dowie-

dzieli si wówczas, e Litwini opanowali trzy grody: uck, Brze
litewski i Kijów ^j. Wiemy dobrze, e Brzes'cia nie potrzebowali

zaj, bo go dawno stale posiadali, e w Kijowie siedzia spokoj-

nie jako ich lennik kn. Olelko; ale w rzeczywistoci opanowanie

przez Litw ucka z jego ziemi oznaczao dla Polaków, e upad
ostatecznie plan oderwania od Litwy Podlasia nietylko drohickiego,

ale i brzeskiego, plan znany nam ju koo r. 1440^), któryby

w razie przyczenia ssiedniego Woynia do Polski wobec cigle

ponawianych pretensyi mazowieckich do Drohiczyna móg si

w przyszoci urzeczywistni, — oznaczao nadto, e przy usu-

niciu udzielnoci ksistwa kijowskiego nie bdzie ju nawet moga
zaj jakakolwiek wtpliwo, czy Litwie lub te Polsce przypa-

dnie, podczas gdy w razie rozstrzygnicia sprawy uckiej na rzecz

Polski, take sprawa kijowska moga wzi ju w XV w. ten sam

obrót, co w r. 1569. Znaczyo to jednem sowem, e w r. 1452

zamkna si dla Korony wszelka wogóle moliwo dalszej eks-

panzyi w ziemiach ruskich, co dla niej byo tem dotkliwsze, e,

jak widzielimy, urzeczywistnienie inkorporacyi caego w. ksistwa

byo wówczas jeszcze bardziej wykluczone, ni w jakimkojwiek

innym okresie.

Co do samego za Woynia, to mogo si zdawa, e ju
zacznie si od razu dla niego epoka, w której, wyjwszy stosunki

cile wewntrzne i powtarzajce si od czasu do czasu napady

tatarskie, swej wasnej historyi mie nie bdzie i, zespolony z Li-

») Dugosz: Hist. V' 372. -) Lubawski], 1. c.

*) »Da6 die Littauen drey hauszer alzo Lauktcz, Reussche Briske und Kyaw

durch Yorretnisz gewonnen und inhaben« — relacya komtura z Golau do w. mistrza

2 21 IV 1452 (Ordensbriefarchiy XXIII 27).

*) Por. DJugosz: Hist. IV 657.

13*
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tw na dugie lata, nawet w sporach z Polsk o jego posiadanie,

sporach tak namitnych w pierwszych zwaszcza latach , sam ju
wcale nie zabierze gosu. Istotnie wobec ubóstwa róde, któremi

si dotd w tej sprawie posugiwano, nie mogoby si nawet na-

sun adne inne przypuszczenie, gdyby nie jeden list landmistrza

inflanckiego do w. mistrza Zakonu z samego koca 1453 r. ^), oba-

lajcy ca dotychczasow konstrukcy historyczn. List ten donosi

o ciekawych i wanych w najwyszym stopniu wypadkach, które

w pótora roku mniejwicej po mierci Swidrygiey odegray si

w jego dzielnicy a o którychbymy bez niego nic absolutnie nie

wiedzieli. Aby jednak zrozumie szczegóy tej niedugiej zreszt

relacyi, naley zbada cay wogóle zatarg midzy Polsk a Litw,

który wybuch po zajciu ucka, wznieci niewywietlone dotd
naleycie zaburzenia i w obu pastwach zachwia nawet chwilowo

tronem Kazimierza Jagielloczyka.

1) LEK XI nr. 321. Krótkie streszczenie tego listu u Daniowicza (Skarbiec,

nr. 1 9131 wszystkie te ciekawe szczegóJy zupenie pomijao. Po ogoszeniu go w ca-

oci zwróci uwag na najciekawszy ustp i przedrukowa go nawet (lecz bez komen-

tarza) M. Hruszewskij w recenzyi tego tomu LEK (Zap. Tow. nauk im. Szewczenka

t. 77 s. 214); mimo to jednak take w II wyd. swej Istorii Ukraini-Rusi róda tego

nie zuytkowa, lecz zacytowa je tylko w przypisku (IV 244^), ograniczajc si do

wzmianki, e jest to »interesujaca relacyac



V. Spisek panów woyskich w r. 1453 na tle zatargu polsko-

litewskiego.

Szczególna trudno pooenia Kazimierza wobec spornych

kwestyi midzy Polsk a Litw polegaa na tern, e król musia

nakania obie strony do tego wyjs'cia kompromisowego, które

sam uwaa za najodpowiedniejsze, nie móg jednak odsania przed

którkolwiek z nich swego cakowitego programu, nie móg przy-

znawa si przed jedn, e w danej sprawie drug popiera i jej

ustpowa, aby nie wzbudzi od razu gwatownej burzy zawici

i niezadowolenia. Dlatego te polityka jego, aczkolwiek konse-

kwentna w zasadzie, musiaa by w pewnych chwilach nieszczer.

Kazimierz musia , z ujm dla godnoci królewskiej, gdy prawda

si wykrywaa, wypiera si w jednem pastwie tego, co zrobi

w drugiem. O ten szkopu omal e si nie rozbia jego roztropna

taktyka, dca do uratowania dziea unii i jej idei w wirze

sprzecznych de i postulatów, w którym punktem krytycznym

staa si sprawa ucka.

Wies', zreszt cakiem naturalna, e w Polsce zajcie Woynia
przez Litwinów przyjto z najwyszem oburzeniem, e jak widzie-

limy, na Czerwonej Rusi ju w poowie lutego gotowano si do

odebrania go z broni w rku, e o tem samem radzono na

zjazdach nietylko we Lwowie, lecz te w Krakowie i w Sando-

mierzu ^), w caej Maopolsce, wie ta zmuszaa króla do ostro-

nych rodków zaradczych. Wspomnielimy, e udajc si w jesieni

roku poprzedniego na Litw, wzi z sob nielicznych tylko Po-

1) Ustp niniejszy opiera si, obok opowiadania Dlugoszowego (V loo 7),

takie na zacytowanej jui wyej bardzo ciekawej relacyi komtura z Golau z 21 I\

1452 Ordensbriefarchiy XXIII 27), z której pochodz wszystkie nowe szczegóy

w tekcie, nie znajdujce si u Dugosza.
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laków, poniewa jednak musieli to by niewtpliwie wierni mu
i zaufani zwolennicy z jego najbliszego otoczenia, wic byli wa-

nie najdogodniejsi do porednictwa. Umówi si z nimi , e
dla ostatecznego rozpatrzenia sprawy odbdzie 25 maja zjazd

w Piotrkowie, a nastpnie wysa kilku z nich, z kuchmistrzem

Mikoajem Ró z Borzyszowic, czonkiem rodziny trzymajcej si

wiernie dworu królewskiego, na czele, do panów maopolskich,

najgroniejszych przywódców opozycyi. Prosili tain w imieniu

króla, aby si powstrzymano od planów walki ornej, i, odsy-

ajc do ponownego omówienia sporu w Piotrkowie, twierdzili, e
Litwini zajli uck przez zdrad, nie usuchawszy zakazu króla,

który im podobnego kroku zabroni taksamo, jak Polakom. Cio
wiemy z przebiegu wypadków na Litwie, e byo to nieprawd,

e Kazimierz chcia tylko zyska na czasie, aby po uspokojeniu

si pierwszego oburzenia tem atwiej spór umierzy po swojem

osobistem przybyciu, przecie zrazu temu tómaczeniu uwierzono

i w odpowiedzi wysano do króla na Litw poselstwo, zoone
z wojewody sandomierskiego Jana z Olenicy i kasztelana zawi-

chojskiego Wojciecha z Michowa, które, przedkadajc mu zara-

zem i inne dezyderaty koronne, zwaszcza najdawniejszy co do

zatwierdzenia praw, raz jeszcze miao go prosi, aby w myl
swych zapewnie nie pozwoli Litwinom ucka ostatecznie oder-

wa. Wysyajc ich gdzie na pocztku marca, udzono si wic

jeszcze nadziej, e sam Kazimierz *^am na miejscu, w w. ksistwie,

jeszcze w ostatniej chwili przeszkodzi temu, co, jak widzielimy,

osobicie, w porozumieniu z rad litewsk tam przeprowadzi.

Ale wanie wówczas wysza na jaw caa prawda. Niebawem bo-

wiem na zjazd sandomierski, obradujcy jeszcze po odjedzie po-

sów, nadeszo dnia 12 marca pismo kasztelana krakowskiego Czy-

owskiego, donoszce, e zajcie ucka przez Litw nastpio

z wiedz i wol króla, na jego polecenie i). To jaskrawe potwier-

dzenie dawnych podejrze , e Kazimierz przecie w gruncie stoi

po stronie litewskiej, przyniós moe, powróciwszy z ucka, pod-

sdek sandomierski Panchowski, wiadek osobisty wszystkiego, co

tam si stao. W kadym razie Maopolanie od razu zmienili za-

sadniczo swoje postpowanie. Posów, wysanych do króla, od-

1) Wyraenie Dugosza >rege mandante et ordinante* odpowiada sJowoni »init

des Koniges wissen und willenc w relacyi krzyackiej.
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woano z poowy drogi, uchwalono zupenie ju nie zwraca si

do niego w sprawie uckiej i postara si o jaknaj liczniejszy udzia

szlachty z wszystkich ziem królestwa na zjedzie piotrkowskim,

gdzie sam Kazimierz t spraw raz jeszcze rozpatrze zamierza,

a nadto skrajne stronnictwo na zjedzie sandomierskim postano-

wio nawet urzeczywistni, nie czekajc wcale obrad piotrkow-

skich, pierwotny plan odebrania Woynia si. Pospolite ruszenie

najbliszych i najbardziej w jego odzyskaniu zainteresowanych

województw maopolskich, sandomierskiego, lubelskiego i ruskiego,

miao tam wyruszy, zaj, odbudowa i siln obsadzi zaog
gród wodzimierski

,
przez Litwinów, jak wiemy, czciowo spa-

lony, a stamtd stara si wszelkiemi siami o zdobycie ucka.
Wiedziano bowiem dobrze o tem, jak niedostatecznie ten gówny
gród woyski byl zaopatrzony na wypadek oblenia i sam kar-

dyna Olenicki napisa do podskarbiego i upnika, przez których,

jak wspomnielimy, król chcia otrzyma bro dla ucka, aby nie

mieli usucha podobnego rozkazu. Na szczcie do walki otwar-

tej z bratnim narodem mimo to wszystko nie przyszo, gdy
owiadczya si przeciwko tej wyprawie i ostatecznie przeszkodzia

jej rozwaniejsza cz szlachty i panów, któr Dugosz z tego po-

wodu podejrzywa z gorycz o bojaliv.'o i ch przypodobania

si królowi. Pomin za zupenie w swem opowiadaniu, jak daleko

si posuna opozycya w podburzeniu caej Polski przeciwko Ka-

zimirzowij jak skutecznie zraziP rozwijaa si ta akcya, która

miaa ze zjazdu piotrkowskiego zrobi widowni walki z królem,

zdecydowanej na wszelkie ostatecznoci. Zaraz bowiem, gdy si

odkryo, jak nieszczerze w sprawie uckiej postpi, zebrani w San-

domierzu panowie maopolscy posali do panów wielkopolskich,

powiadomili ich o wszystkiem i wezwali ich, aby z ca pewnoci
wszyscy bez wyjtku w Piotrkowie si stawili; ci za znowu po-

sali w tym samym celu do szlachty z najodleglejszych, najmniej

zainteresowanych samym przedmiotem sporu, kraców swej dziel-

nicy, do Krainy, Dobrzynia i Kujaw, zwoujc ca Wielkopolsk

na zjazd przedwst*pny do Koa na dzie w. Stanisawa. Na tym

to sejmiku wielkopolskim miano pozyska i t dzielnic dla planu,

z jakim opozycya do Piotrkowa przyby zamierzaa, zjednoczywszy

pod swym sztandarem ca szlacht koronn. Zamierzano, w ra-

zie, gdyby król na tym zjedzie stan po stronie Litwinów
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i Otwarcie im przyzna sporn ziemi, innego wybra króla-),

chociaby jeszcze w lecie z tego powodu do wojny z Litw przyj
miao, do której, mimo zaniechania natychmiastowej wyprawy na

Woy, tajemne robiono przygotowania.

Na zjedzie piotrkowskim , który pierwotnie mia suy po-

lubownemu zaagodzeniu sporu, grozia wic katastrofa ostateczna

i niedarmo komtur krzyacki, który o tem doniós swemu mi-

strzowi, doda do tych wiadomos'ci znamienn dla polityki Zakonu

rad, aby wanie na tym zjedzie, korzystajc z prawdopo-

dobnych gronych zaburze , w. mistrz wytoczy kaza wszelkie

pretensye, jakie móg mie do króla samego, do Polski lub do

Litwy. Pooenie Kazimierza komplikowao si zwaszcza przez to,

e hasem do buntu jego poddanych koronnych miao by przy-

znanie Woynia Litwie, otwarte owiadczenie, e, zajwszy go z jego

zgod, prawnie go odtd posiadaj; takiego za owiadczenia

Litwini susznie od niego da mogli i, jak zobaczymy, istotnie

wymagali, tak e Kazimierz i nadal musia prowadzi polityk

dwulicow i dlatego, uniknwszy, jak to niej przedstawimy, naj-

wikszego niebezpieczeswa w Polsce, wywoa je na Litwie.

Na razie oczywicie byo dla niego najwaniejszem zapobiedz

zjednoczeniu caej Korony pod kierownictwem opozycyi maopol-

skiej i niedopuci do grocego starcia na zjedzie piotrkowskim.

Musia si bowiem dowiedzie na czas o tem , co si gotowao

w Polsce , o akcyi , któr obok Olenickich kierowa take woje-

woda krakowski Jan z Tczyna. Dugosz ^), na którym w tych

szczegóach zatargu niestety wycznie opiera si musimy, przy-

pisuje to podszeptom ich nieprzyjació i pozyskaniu wielu panów

polskich przez króla drog darowizn i obietnic, przy czem zwaszcza

to ostatnie twierdzenie, e król umia sobie zrcznie utworzy

wasne, lojalne stronnictwo, niewtpliwie przyj mona. Zmiarko-

wawszy wic, e decydujcem bdzie, czy w Kole Wielkopolska

da si pozyska dla planu opozycyi, wysa tam znowu jednego

z towarzyszcych mu na Litwie dworzan, czsto uywanych do

podobnych misyi, Tomasza Scygniewskiego , który przyby na

zjazd Wielkopolan, widocznie dugo przecigajcy swe obrady,

1) »werden sy kenneii dirkennen , das der konig den Liltawen offin taga

werde bey legen , so haben sy willen einen aiidern konig zcii irwelen und czu-

dirkisenc...

2) Hist. V 107— III.
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dnia 21 maja. Przedstawiajc skargi królewskie na panów mao-
polskich, zwaszcza Zbigniewa Olenickiego, na kierowany przeze

zjazd sandomierski w marcu i zamiar wojny z Litw, do której

w konsekwencyi musiao doprowadzi ich postpowanie, odwoujc
si zrcznie do patryotyzmu Wielkopolan, których niezagasy

jeszcze partykularyzm dzielnicowy mile tern musia by dotknity,

przechyli w Kole szal na stron króla i skoni ich do tego, e
zamiast na ów zjazd piotrkowski , na którym walka z tronem wy-

buchn miaa i którego Kazimierz postanowi wcale nie zwoa,
zgodzili si pojecha w tym samym mniejwicej czasie na inny

zjazd, do Sandomierza, gdzie miano radzi nad rodkami zapobie-

gajcymi ponieniu królewskiej godnoci. Na taki zjazd, na któ-

rym oczywicie z Maopolan znaleli si tylko jego stronnicy,

Kazimierz miao móg z Litwy przyjecha i miao te móg, po

odbytych tam nieznanych bliej naradach, wysucha w Krakowie

gorzkich wyrzutów, jakimi go obsypali w radzie trzej gówni przy-

wódcy opozycyi, stawiajc przy tem na pierwszem miejscu oder-

wanie od Korony na rzecz faworyzowanych Litwinów ucka i Po-

dola wschodniego. Niebezpieczestwo pierwszego starcia król przez

sw zrczn taktyk, rozbijajc solidarno caej szlachty koron-

nej, szczliwie zaagodzi i znowu nieco zyska na czasie przez

odoenie wszystkich postulatów polskich na inny zjazd, który

w drugiej poowie sierpnia mia si odby w Sieradzu.

Tam jednak sytuacya utrudnia si znacznie przez wyst-

pienie strony przeciwnej tj. Litwinów. Ci bowiem, zajwszy Woy,
postawili wprawdzie w tej sprawie na swojem, ale musieli si

cigle obawia . e przyjdzie o t ziemi do walki z Polsk, i nie

mieli, taksamo jak w sprawie swego prawnopastwowego stosunku

do Korony, dla faktycznego a dla nich pomylnego stanu rzeczy

zgody Polaków ani nawet wyraz'nej i formalnej sankcyi wspól-

nego wadcy. Bez tego za wszelkie sukcesy niezmiernie dla nich

traciy na wartoci, bo nie byli niczem zabezpieczeni w swym sta-

nie posiadania, musieli nieustannie sta na jego stray i przy lada

niepomylnej dla nich okolicznoci atwo mogli utraci to, czego

nie mieli zabezpieczonego prawnie. Mieli jedynie obietnic Kazimie-

rza jako w. ksicia litewskiego w przywileju 1447 r., e ich zachowa

przy granicach Witodowych, lecz jako król polski Kazimierz nie

zaj jeszcze wyranego stanowiska w kwestyach spornych midzy
swemi pastwami, tak e odkadana przeze cigle sprawa zatwier-
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dzenia przywilejów koronnych stanowia cigle niebezpieczestwo

dla praw i pretensyi Litwy. To te nie omylimy si zapewne

przypuszczajc, e nad t was'nie ciemn stron pooenia obra-

dowa jeszcze po wyjez'dzie Kazimierza do Polski sejm w. ksi-

stwa w Wilnie, e postanowiono na nim stara si wszekiemi siami

o jgrawne uznanie przez Polsk i przez wspólnego wadc w cha-

rakterze króla polskiego tego, co Litv;a faktycznie ju uzyskaa,

wobec czego nawet dalsze pretensye terytoryalne musiay na razie

zej na plan dalszy. Przypuszczenie nasze potwierdzaj te dwie

jedyne czynnos'ci zjazdu wileskiego, o których mamy wiadomo,
t. j. wysanie dwóch poselstw, jednego do w. mistrza krzyackiego

a drugiego do Polski.

28 czerwca sejm wileski , z biskupem Maciejem
, Jerzym

Holszaskim i najdostojniejszymi panami rady na czele, wystawi

penomocnictwo dla posa do Zakonu ^j, którym zosta Marcin

z usk, ten sam pisarz Kazimierza, któr)' w r. 1447 spisa ów
doniosy przywilej ziemski. Prz3'^bywszy do Elblga, przedstawi

mistrzowi i komturom 14 lipca prob Litwinów, aby wreszcie

przyszed do skutku projektowany ju od duszego czasu zjazd

wspólny dla regulacyi granic, przez któryby umierzono zatargi

midzy obustronnymi poddanj^mi. Tre poselstwa nie zawieraa

wic, jak widzimy, nic niezwykego, niezwyk jednak i zna-

mienn bya forma, w jakiej ono przyszo do skutku: jeszcze

przy poprzedniem poselstwie w tej samej sprawie, rok przed-

tem , na które si i teraz powoano , sam Kazimierz wystawi akt

penomocnictwa dla posa litewskiego ^j, teraz po raz pierwszy

zwraca si do Zakonu bezporednio sejm litewski, rozpoczynaj

si te samodzielne stosunki dyplomatyczne panów litewskich z Krzy-

akami, które niebawem w czasie wojny trzynastoletniej bd
powstrzymyway w. ksistwo od takiego w niej udziau, jakiego

pragnli król i Polacy. Nadto natarczywo, z jak si starano o

jaknajrychlejsze przyjcie do skutku owego wspólnego zjazdu,

wiadczy, e panowie litewscy szukali zblienia i porozumienia

z Zakonem, jak to stale czynia Litwa, gdy chciaa mie oparcie

w czasie jakiej akcyi wymierzonej przeciwko Polsce. Tak byo,

1) Ordensbriefarchiv, pod dat (bez sygnatury); samo poselstwo zapisano na

odwrotnej stronie alctu penomocnictwa.

2j Ordensbriefarchiv, 9 V 145 1 (XXVI).
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jak widzielimy, w r. 1446, gdj' rol porednika odegra Swidry-

gieo, tak te i teraz, wanie przez spór o jego spucizn, stosunki

si ukaday, tylko, e obecnie na czele Litwy nie stoi ju jej

wielki ksi, lecz ci, którzy niebawem, rozgoryczeni jego kom-

promisow polityk jako wadcy polsko-litewskiego, przeciwko

niemu samemu si zwróc. Tembardziej mogo si zdawa, e Za-

konowi przypadnie wdziczna rola tertii gaudentis, co, jak widzie-

limy, zaraz zrozumiano w koach krzyackich, gdy zauwaono,

jak szybko zatarg si zaostrza.

Na razie akcya litewska zachowaa jednak charakter ugo-

dowy, cho przewidywano zapewne, e ta droga polubownych

rokowa, zawiódszy ju tyle razy. i teraz nie doprowadzi do celu.

Tre bowiem poselstwa, z którem na zjez'dzie sieradzkim, 23 sier-

pnia, stanli Andruszko Dowojnowicz, zapewne brat Olechny Do-

wojnowicza, który jako namiestnik brzeski bra udzia w cz\n-

nociach rady litewskiej w czasie okupacyi Woynia ^), i Micha

Montowtowicz, bya waciwie tylko powtórzeniem tego, co Li-

twini dali na poprzednich zjazdach wspólnych, tylko e oczy-

wicie na pierwszy plan wysunli danie najaktualniejsze, aby

Polacy uznali posiadanie Woynia przez w. ksistwo, przy czem

usprawiedliwili te postpowanie starosty uckiego Niemiry. Te same

te byy postulaty litewskie co do charakteru zwizku obu pastw,

t sam te odmowna odpowiedz' Polaków w obu sprawach, jak

przy poprzednich kilkakrotnych a zawsze bezowocnych rokowa-

niach. Nowem byo tylko, e posowie litewscy po raz pierwszy

spróbowali poprze swe dania otwart grob, e w razie od-

mowy obcych sobie szuka bd pomocników, przy czem mieli

na myli albo Krzyaków albo te, jak niedugo potem wypadki

okazay. Tatarów zawoaskich.

Najtrudniejszem byo oczywicie pooenie króla. Wprawdzie

Litwini si zastrzegali, nie majc jeszcze powodu wystpienia prze-

ciwko niemu, e nawet w razie urzeczywistnienia swej groby nie

wypowiedzieliby mu posuszestwa, a Polacy znowu proponowali

go jako sdziego rozjemczego w sporze z w. ksistwem, wiedzc,

e pod groz planów detronizacyi, o których tak niedawno mowa
bya, nie omieli si, zwaszcza na sejmie koronnym, owiadczy

') \^'yiiiieniony jako wiadek na trzech z omówionych przywilejów Kazimierza

dla Wolynian z pocztku stycznia 1452 r.
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si otwarcie za przeciwn stron. Najgorszem byo jednak dla

niego, e ze strony polskiej, popartej znowu, taksamo jak w przed-

dzie zajcia ucka, taksamo jak wedug róde krzyackich

w roku nastpnym, przez wasn jego matk, domagano si
od niego ponownie cigle odkadanego zatwierdzenia praw i przy-

wilejów koronn)xh. Jeli, proszc o dalsz jeszcze zwok, obie-

cywa, e przez ten czas uck obsadzi swymi zwolennikami,

i w ten sposób otwiera Polakom nadziej, e Koronie go odda
kae, to wtpi mona i tym razem o jego zupenej szczeroci.

Gdy jednak twierdzi, e w razie spenienia ycze polskich, t. j.

uznania przez zatwierdzenie dawnych przywilejów ich praw do

ziem ruskich i do wadzy nad Litw, grozi mu utrata w. ksistwa

i niebezpieczestwo ycia, to trzeba przyzna, e te obawy byy
suszne , jak to w nastpnym roku dowodnie si okazao. Jak wia-

domo, zwok cho jednego roku raz jeszcze od Polaków uzyskaa

lecz musia im wystawi pisemn obietnic, zatwierdzon piecz-

ciami tych najwyszych dygnitarzy koronnych, którzy w tajnej

radzie prowadzili z nim pertraktacye , e po upywie roku niechy-

bnie ju zatwierdzi przywileje dla Polski. Potem dopiero, we wrze-

niu, powróci na Litw, majc moe istotnie, jak to mówi Po-

lakom, zamiar zabezpieczenia sobie gównych grodów w. ksistwa

przez wiernych stronników na wypadek, gdyby tam po nieuniknio-

nych za rok conaj mniej formalnych ustpstwach na rzecz Korony

oczekiwane rozruchy rzeczywicie wybuchy i).

Wiemy jednak z relacyi komtura toruskiego z 17 maja

1453 r. -), do której jeszcze wrócimy, e rozruchy te wybuchy
jeszcze wczeniej, nim nawet Kazimierz z LitAvy do Korony od-

jecha. Wtpliwem jest, aby spowodowaa je wie o obietnicy kró-

lewskiej, danej tajemnie Polakom 2), gdy trudno przypuci, aby

si ona dostaa do wiadomoci publicznej na Litwie. Nie wystar-

cza te do ich wywoania sam fakt, e król nie stan w Siera-

dzu otwarcie po stronie Litwinów, i nie przyzna, e z jego zgod
uck zajli i prawnie go posiadali. To tylko mogo doprowadzi

do wybuchu, e Kazimierz, krzyujc plany panów litewskich, po-

1) DJugosz: Hist. V 114- ild.

*) Ogosi j w caoci J. Caro jako pierwszy dodatek do V tomu swej Ge-

Kchichte Polens. Por, Daniowicz: Skarbiec nr. 1904.

*j Jak przypuszcza Lubawskij : Lit.-russkij sejm, s. 119.
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sawajcych si coraz dalej w bezwzgldnej polityce na wasn
rk, zapobieg zrcznie i energicznie urzeczywistnieniu tej groby,

jak wyrazili ich posowie przy rokowaniach na sejmie polskim.

Std wyjas'nienie znajdujemy w sprawach tatarskich z koca 1452

i pocztku 1453 r.

Dugosz wspomina w cigu tych miesigcy o trzech najazdach

Tatarów ^). Jeden na Ru czerwon nastpi jeszcze podczas zjazdu

sieradzkiego, drugi na Woy na samym pocztku r. 1453, trzeci

na Podole w kwietniu tego roku. Tylko przy pierwszym z nich

wspomina Dugosz, e byli to Tatarzy zawoascy chana Zotej

ordy Seid Achmeta, i dodaje, e po powrocie z napadu panowie

litewscy z Gasztodem i Moniwidein na czele posali do tego chana

p. Radziwia z podzikowaniem za spustoszenie ziem koronnych

i zacht do dalszych na nie wypraw, e jednak, nim jeszcze ten

pose stan u celu, chan Hadi Giraj rozgromi Seid Achmeta,

uwizi Radziwia i obdar go z podarunków przeznaczonych dla

swego przeciwnika, który po doznanej klsce schroni si na Litw
i tam umar-). Susznie zwrócono uwag ^j, e ostateczny pogrom

Seid Achmeta i wywiezienie go na Litw przypada na czas póz'niejszy,

na r. 1455, Pod którym Dugosz, w sprzecznoci z poprzednim ust-

pem, rzecz t raz jeszcze opowiada*); byoby te niezrozumiaem, kto

waciwie urzdzi owe dwa dalsze najazdy z pocztku 1453 r., jeli

Seid Achmet mia ju by rozgromionym, a chan krymski Hadi Giraj,

chwalony za to bez zastrzee przez Dugosza ^), byby a do mierci

wiernym Kazimierzowi i nigdy nie napada na jego ziemie. Lecz

poprawiajc Dugosza w jednym szczególe, e mianowicie pod

r. 1452 mylnie pisze o zupenym upadku chana Zotej ordy, któ-

remu niewtpliwie przypisa trzeba take najazdy roku nastpnego,

innych szczegóów jego opowiadania, zwaszcza co do roli panów

litewskich i Radziwia Ocikowicza, odrzuci bynajmniej nie mona^j,

poniewa znajduj zupene potwierdzenie w licie mistrza inflan-

ckiego do w. mistrza z 7 sierpnia 1453 '). 1 tutaj bowiem czytamy

wyranie, e Litwini chcieli si sprzymierzy przeciwko Polsce

») Hist. V 118, 130, 133/4. 2) Hist. V 119.

') Caro: Gesch. Polens, IV s. 483 przyp. 2.

*) Hist. V 21Ó.

') Ib. V 470/1; por. Cod. ep. I/2 nr. 210.

*) Dlatego mylnie tJómaczy poselstwo Radziwia J. Caro, 1. c.

') LEK XI nr. 296.
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Z jedn czci Tatarów, oczywicie ze Zot ord Seid Achmeta,

i w tym celu Radziwia do nich wysali, e jednak król Kazi-

mierz, którego nastpnie miano z Litwy do Polski odesa, a

Radziwia wynie na tron w. ksicy, zapobieg temu za po-

moc przyjaznego mu chana, t. j. krymskiego Hadi Giraja, który

tamtych Tatarów pobi (»osabi«, jak pisze mistrz, a wic nie

rozgromi ostatecznie) i udaremni misy Radziwia i jego am-

bitne plany.

Widzimy, e relacya ta nietylko uzupenia opowie Dugosza,

lecz, przez swoj póniejsz dat prostuje te jego chronologi,

wedug której poselstwo Radziwiowe przypadaoby na koniec r.

1452 i ju wtedy miao si skoczy tak niefortunnie. Wyjania

za ostatecznie t kwesty dalsza wzmianka w przytoczonym

licie,- czca spraw niedoszego przymierza ze mierci bi-

skupa wileskiego Macieja, która nastpia 9 maja 1453'), tak e
plan tatarski panów litewskich do pierwszych miesicy tego do-

piero roku odnie trzeba. Widocznie pierwszy, zupenie bezkarny

napad Zotej ord)/^ na Koron nasun im myl porozumienia si

z ni dla urzeczywistnienia grób, wyraonych na zjedzie sie-

radzkim, a dwa napady dalsze pozostaj ju w bezporednim

zwizku z rokowaniami Litwinów z Seid Achmetem . a wreszcie

po wyprawie kwietniowej Kazimierz za pomoc Krymu zada cios

tej zgubnej polityce.

Wedug zacytowanego wiadectwa krzyackiego mier bi-

skupa Macieja wywoan zostaa przez wytone usiowania sdzi-

wego pasterza celem niedopuszczenia do przymierza Litwy z Tata-

rami zawoaskimi przeciwko Polsce. A wic nawet jeden z naj-

I energiczniejszych obroców tych praw w. ksistwa , o których su-

sznoci by przekonany, kiedy jeszcze w r. 145 1 na zjedzie par-

czowskim da w imieniu delegatów litewskich zmiany dawnych

aktów inkorporacyjnych i oddania Litwie spornych ziem ruskich,

naraajc si nawet na zarzut niedotrzymania wasnych przysig ze

strony biskupa Olenickiego 2). tene sam teraz, gdy cz panów

litewskich posuna si w swej wrogiej Polsce polityce a do for-

malnego przymierza z dawnym pogaskim wrogiem, stara si ostat-

kiem si przeszkodzi takiemu ryzykownemu postpkowi, który

wrcz urga zasadom wspólnoci bratniej, na jakiej Litwini,

1) DJugosz: Hist. V 132. ') Dhigosz: Hist. V 97.
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wedug niedawnych zapewnie , uni obu pastw oprze chcieli.

Ale nawet z czysto utylitarnego punktu widzenia zamiar ten, jeli

sie porówna korzyci i szkody, które móg przynie, a po czci
przyniós ju w zawizkach swoich, tym, którzy go przeprowadzi

chcieli, uzna trzeba za nieopatrzny i zgubny.

Bezporednim celem jego byo oczywicie, aby przy gro-

cem starciu ornem o Woy ubiedz Polaków, uniemoliwi

wszelkie wystpienie zaczepne z ich strony, a to bez naraenia si

wasnych, przez groz tatarsk i wyniszczenie za pomoc tatarskich

najazdów ssiadujcych z Woyniem ziem koronnych; nadto w ten

sposób, przez przeniesienie terenu walki do tych ziem, nalecych
do Polski, spodziewano si moe opanowa nastpnie atwiej te

z nich, które byy przedmiotem dalszych pretensyi terytoryalnych

Litwy. W danej chwili taka taktyka moga rzeczywicie odda
sprawie litewskiej pewne usugi, z tern jednak zastrzeeniem, e
sprzymierzeniec tatarski, wprawdzie zrazu grony i szkodliwy prze-

ciwnik, nie bdzie po za doraz'nem spustoszeniem zdolny do

osignicia trwalszych sukcesów wojennych
,
poniewa w otwartej

walce nigdy nie móg dorówna rycerstwu polskiemu, jak to si

okazao i teraz, przy ostatnim z trzech napadów, który przez Jana

aszcz pod Krasnowem zwycisko zosta odparty.

Jeli ten pierwszy cel sojuszu tatarskiego mona przynajmniej

wytómaczy interesami pastwowymi w. ksistwa, to drugi, zazna-

czony wyranie w licie mistrza inflanckiego, wiadczy, e pore-

dnio caa sprawa miaa te suy ambitnym planom niektórych

jednostek. Stronnictwo Gasztodowe w radzie chciao przez przy-

mierze z Seid Achmetem sta si tak silnem , tak gronem dla

Kazimierza, aby módz wymusi na nim to, czego przez ycie

cae Litwinom nie przyzna: ustanowienie osobnego w. ksicia,

coby faktycznie zerwao ostatni wze, czcy Litw z Polsk.

Ze bowiem Radziwi Ocikowicz, o którego kandydaturze na t
godno mówiono, mia w razie udania si planu osob swoj,

ozdobion mitr wielkoksic, zasania tylko samego Gasztoda,

w którego rku byaby spocza istotna wadza, o tern wiadczy

wspomniana ju relacya majowa komtura toruskiego ^). Wedug
niej Gasztod jednego z modszych panów, tutaj nie poda-

nego imiennie, chcia wynie na stolec wielkoksicy, chcc si

1 Caro: Gesch. Polens V, analecta nr. i.
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poprostu pozby z Litwy Kazimierza, przy czem
,
jak zobaczymy,

w rodkach przebiera nie myla, poniewa mody Jagielloczyk,

o ile za swej maoletnoci bezwzgldnie mu ulega, obecnie swoj
indywidualnoci, dc do silnej wadzy, przeszkadza samowol-

nym rzdom wojewody wileskiego. Zwycistwo stronnictwa Ga-

sztoda i jego planów byoby si wic stao ostatecznym try-

umfem oligarchii wielkopaskiej na Litwie, dyktatur)'^ Gasztodo-

wej, zrcznie pokrytej wadz wielkoksic innego, mniej mo-

nego pana. ,

jakkolwiek jednak bdziemy si zapatrywali na oba cele przy-

mierza z ord zawoask, musimy spostrzedz nieszczsne skutki,

jakie przymierze to mie musiao dla samej Litwy a poniekd nawet

i dla jego inicyatorów. Przedewszystkiem zadawao kam caej

dotychczasowej polityce tatarskiej w. ksistwa, byo pierwszym

z tych niekonsekwentnych, oportunistycznych kroków w tej polityce,

które w cigu dalszych lat pidziesiciu, a do ostatecznego upadku

Zotej ordy, osabiy tak niesychanie mocarstwowe stanowisko Li-

twy na wschodzie. Przypomnijmy sobie bowiem, e dotd w wie-

cie tatarskim tradycyjnym sojusznikiem w. ksistwa by wróg na-

turalny Zotej ordy, chan krymski; musia nim by zwaszcza

obecn}' chan Tatarów krymskich, dzielny Hadi Giraj, który do-

piero przed dziesiciu laty przez Litw, a to wanie za pomoc
tego Radziwia, zosta na Krymie osadzony i, jak wspomnielimy,

odpaca to przez cae ycie wiernoci i przychylnoci wobec

pastw Kazimierza Jagielloczyka. Tego to wic pewnego sojusz-

nika uraono teraz dotkliwie, zwracajc si do chana zawoa-
skiego, miertelnego wroga chanów krymskich, uwaajcego ich

za bezprawnych uzurpatorów, do tego samego Seid Achmeta, który

zaledwo kilka lat temu jako protektor Michaa Zygmuntowicza

nka w. ksistwo strasznymi napadami, którego w r. 1449 Kazi-

mierz musia wypiera z zajt3xh grodów siewierskich i stara si

obali z godnoci chana ^). Tak wic rozpocza si owa fatalna

taktyka posugiwania si przez Litw jednej ordy przeciwko dru-

giej na przemian, przerzucanie si od dawnych jej przyjació do

\ dawnych wrogów, co pozbawio w. ksistwo powagi i zaufania

') Por. zwaszcza listy króla do w. mistrza z 25 VII i 2b VIII 1449 r. (Or-

densbriefarchiy XXV 55, 61; drugi krótko streszczony u DaniJowicza: Skarbiec,

nr. 1S85).
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wród Tatarów i póniej nieco, za czasów Mengli Giraja, prze-

mienio ostatecznie Krym ze sprzymierzeca na zacitego wroga

Litwy. Jeli dodamy do tego. e, w przeciwiestwie do chanów

Zotej ordy, chanowie krymscy, jak n. p. wanie Hadi Giraj za

Kazimierza Jagielloczyka, wyrzekli si w uroczystych jarykach
')

wszelkich praw do ziem ruskich, podlegych niegdy zwierzch-

nictwu tatarskiemu, na rzecz Litwy, uznajc m. i. take jej prawa

do caego Woynia a do Ratna i do caego Podola z Kamiecem,

to jasno si uwydatni, jak cikim bdem byo ze strony opozy-

cyonistów litewskich zerwa z Hadi Girajem wanie w chwili

sporów o Woy i Podole, oprze si w tej sprawie o Zot ord,

uwaajc si za prawn spadkobierczyni wszystkich zdobyczy

Batu chana.

Nadto postpowanie takie, przyczyniajce si do coraz no-

wych napadów dziczy pogaskiej na ziemie ruskie, musiao te

bezporednio zaszkodzi Litwie w tych nawet ziemiach, które ju
opanowaa, na Woyniu i w Bracawszczyznie. Wprawdzie wszyst-

kie trzy wspomniane najazdy miay jako cel ostateczny Ru ko-

ronn, gdy nawet styczniowy, prowadzcy Tatarów przez ziemi

uck, gdzie, pewno na rozkaz litewski, nie stawiano im oporu,

<iotar a do koronnego Oleska-), ale jasnem jest, e najedcy
nie rozróniali skrupulatnie midzy ziemi litewsk a polsk , e
ich zagony byy cik klsk nietylko dla Rusi czerwonej i Po-

dola zachodniego, lecz take dla obszarów woyskich^) i bra-

cawskich , które przekracza musieli, nim si tam dostawali. To

te przy ostatnim napadzie
, gdy po zwycistwie polskiem pod

Krasnowem Tatarzy si cofali przez Bracawszczyzn , rozgory-

czeni Bracawianie, aczkolwiek ju poddani w. ksistwa, rzuciU si

na niedobitki litewskich sojuszników i rozgromiwszy ich, szereg

winiów odesali królowi •*). Rzecz oczywista , e w ten sposób

1) Por. o tern staranny ekskurs 20 u Hruszewskiego ; Istorija IV- i tame

s. 86 '7; nadto niedawne uwagi A. Prochaski w Przegl. histor. XIV 260.

*) Dugosz: Hist. V 130.

*) Mamy nawet zapisk, co prawda znacznie póniejsz, ie zwaszcza przy

napadzie w 1452 r. Tatarzy Szach Achmeta ^najwiksze szkody okoo ucka i w Ostrogu

poczynili*, tak e wówczas Dominikanie klasztor swój w Ostrogu opuci musieli.

(Kulikowski -Radzimiski: Kniaziowie i szlachta, s. 39).

*j Ib. V 133/4. Na uwag zasuguje, e wedug Stryjkowskiego (Kronika, ed.

1846 II s. 235) do kieski podolskiej Tatarów w r. 1453 przyczyni sie te jeden

z najznakomitszych kniaziów Woynia, Iwan Ostrogski, syn znanego nam Wasila.

O. Ila.eclci: Ostatnie lata SwidrjgieRy. I4
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zniechcano si w nowych nabytkach Litwy do jej rzdów i od-

czuwano lepiej ni kiedykolwiek t wspólno interesów z Rusi
koronn w kwestyi obrony kresowej, która stale a do unii lubel-

skiej Jczy bdzie obie rozdzielone poacie Rusi poudniowej.

Posdzenia polskie , e Litwini sprowadzali na Koron napady
tatarskie, powtarzaj si, jak wiadomo, nieraz; czsto byy nie-

wtpliwie niesuszne i przesadne, a wyjtkowo tylko w tym wy-
padku znajduj potwierdzenie w niezalenych od siebie z'ródach.

Ale te w adnym innym wypadku nie mona wykaza tak na-

macalnie, jak zgubn bya taka polityka dla samego w. ksistwa,

i dlatego Kazimierz nietylko jako król polski, ale take jako w.

ksi litewski musia jej przeciwdziaa, starajc si wszelkim

sposobem , aby nie przeprowadzono ostatecznie przymierza z Seid

Achmetem. Uy w tym celu, jak widzielimy, chana krymskiego,

dajc mu zarazem dowód, e zwrot w polityce tatarskiej Litwy,

mogcy go susznie zaniepokoi i oburzy, by tylko dzieem je-

dnego stronnictwa, którego sam wadca popiera nie myla. Bar-

dzo by moe, e, jak to wynika zwaszcza z Dugosza, przy zwy-

cistwie Hadi Giraja, a wic polityki królewskiej, ucierpia oso-

bicie take niedoszy kandydat na w. ksicia i pose do Zotej

ordy Radziwi. Tem wikszem oczywicie musiao by oburzenie

na Kazimierza u Gasztoda i jego zwolenników, e król, nie usankcyo-

nowawszy wyranie pretensyi litewskich na sejmie koronnym, po-

krzyowa teraz ich wasne dziaania, za pomoc których najdalej

idce cele separatyzmu litewskiego bez wzgldu na niego osi-

gn myleli.

Tego to wanie oburzenia wynikiem i najjaskrawszym wy-

razem by zamach na jego ycie, gdy bawi w gocinie w pewnym
litewskim dworze. Wówczas to Jagielloczyk wraz z niektóremi oso-

bami ze swego otoczenia ciko zosta zraniony i zaledwo uratowany

przed mierci przez jednego z panów litewskich, który mu wier-

nym pozosta. Win zamachu, wedug relacyi komtura toruskiego,

który o nim 17 maja doniós mistrzowi ^), przypisywano Gaszto-

dowi, który teraz, rozgoryczony na króla, plan swój, aby wynie
ulegego sobie pana, jak wiemy — Radziwia, na w. ksicia, chciaf

urzeczywistni chociaby przez zabójstwo prawowitego wadcy,

przez powtórzenie tego, co tak dobrze si udao w r. 1440. Ró-

') Caro: Gesch. Polens, V dod. I.
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nica polegaa jednak na tern, e Kazimierz nie by i nie móg
by tak znienawidzonym ogólnie, jak nim by wówczas Zygmunt

Kiejstutowicz , i dlatego, cho podobno nie ustao nawet niebez-

pieczestwo dla jego ycia i cho dopiero po kilku latach zdoa
ruch opozycyjny wznieciony przez Gasztoda, umierzy ostatecznie,

móg, ledwo wyzdrowiawszy po zamachu, dalej prowadzi prac
nad pojednaniem swych narodów.

Nie mogc oczywicie wchodzi tutaj w szczegóy polityki

wewntrznej na Litwie, musimy jedynie zaznaczy, e uratowaa

sytuacy królewsk a zarazem sam uni ta okoIicznos', której

pierwszym ladem by dla nas opór biskupa Macieja przeciwko

sojuszowi tatarskiemu, a któr przy dalszych dziejach zaburze

litewskich wyranie potwierdza nam Dugosz ^), mianowicie rozam
ws'ród panów wielkiego ksistwa. Póki bowiem ich przywódca,

wojewoda wileski, wystpujc przeciwko deniom polskim, ogra-

nicza si do lojalnej wobec wspólnego pana obrony interesów

litewskich, tych pretensyi prawnopastwowych i terytoryalnych,

które ogó Litwinów za suszne uwaa, caa rada sza za nim
solidarnie i nie mamy adnego ladu walki stronnictw na Litwie;

gdy jednak posun si a do ryzykownej polityki zewntrznej na

wasn rk, a do buntu przeciwko uwiconej osobie dziedzica

w. ksistwa, wtedy przeciwko jego stronnictwu bezwzgldnej opo-

zycyi zaczo wystpowa stronnictwo drugie, niemniej przeniknite

patryotyzmem litewskim, lecz wierne Jagielloczykowi i pragnce
unikn zupenego zerwania z Polsk. Opierajc si na tem stron-

nictwie, które moe, tak jak podobno przed mierci biskup Ma-

ciej-), aowao, e spór o Woy i Podole tak si roznamitni,

i wysuwajc je na Litwie przeciwko Gasztodowi, tak jak w Koro-

nie zrcznie wysun Wielkopolan przeciwko opozycyi maopol-

skiej, postanowi Kazimierz ju w poowie maja zwoa raz jeszcze

wspólny zjazd polsko - litewski do Parczowa. aby, jak pisa *), znów

zczy swe pastwa dawnym wzem trwaej mioci.

Niestety i tym razem plan królewski si nie uda, cho Kazi-

mierz, korzystajc z dowiadcze ostatnich miesicy, wskazywa Pola-

kom, e zgoda z Litw umoliwiaby skuteczn walk z Tatarami*),

^) Hist. V 228, 240 (r. 1456/7).

') Ibid. V 133. ') Cod. ep. I/2 nr. 125.

*) Tame.

14«
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oczywicie zawoaskimi, cho nawet, wzywajc ich do przysania

na zjazd po dwóch przedstawicieU kadego rodu herbowego, chciat

widocznie wznowi po latach czterdziestu horodelske braterstwo

rodowe ^). Zjazd nie przyszed nawet do skutku w takiej for-

mie, o jakiej myla Kazimierz, gdy przyby 3 czerwca do Par-

czowa, gdy przeszkodzia temu wielka nieufno obu stron, z któ-

rych kada obawiaa si zasadzki i krwawego zamachu ze strony

drugiej. Litwini odmówili wprost udania si z Brzecia do Par-

czowa bez zabezpieczajcego ich glejtu królewskiego i ostatecznie

posali tam tylko piciu delegatów, zdaje si ówczesnych przy-

wódców stronnictwa królewskiego ^j; Polacy za (sama opozycya

maopolska stawia si z groz'nym orszakiem 300 koni), twier-

dzili, e o sprawach dotyczcych caego pastwa powinno si ra-

dzi nie na samej granicy koronnej, lecz dawnym zwyczajem w Piotr-

kowie, dokd Litwini przyby powinni. Takie stanowisko odbie-

rao oczywicie rokowaniom parczowskim z posami litewskimi

wszelkie widoki powodzenia, tembardziej, e ci ostatni do postu-

latów wyraonych poprzedniego roku w Sieradzu dodali take dalsze

dania terytoryalne, mianowicie zwrotu Podola zachodniego, Ratna,

Oleska i t. d., uznania przez Polsk granic Witodowych, których

zachowanie król im w r. 1447 obieca. Po dyskusyi, wyczer-

pujcej zwyke argumenty, odrzucono nietylko projekt sdu roz-

1) Relacya ajenta krzyackiego (>NS armanc) do w. mistrza, przesiana z To-

runia 20 VI 1453 (Ordtnsbriefarchiy LXXVIII a nr. l6o); z tego niezwykle cieka-

wego pisma pochodz te dalsze nowe szczegóy, którymi uzupeJnilimy opis rokowa

parczewskich u Dugosza (Hist. V 135 nast.). Por. nadto co do genezy zjazdu cyto-

wana wyej relacye komtura krzyackiego z 17 maja. Stron heraldyczn caej sprawy,

w zwizku z legend o odesaniu herbów polskich przez Litwinów, omówi w oso-

bnym artykule.

2) Dugosz wymienia ks. Jerzego Semenowicza (Holszaskiego), ks. Horysa

(prawdop. miskiego, dawnego kanclerza widrygiey), Onacza (kasztelana tro-

ckiego), Andrzeja Sakowicza (namiestnika poockiego) i Jana Niemirowicza; póniejsi

historycy (Stryjkowski, Kojaowicz) nazwiska tych posów podali zupenie bdnie.

Na uwag zasuguje, e na czele figuruj dwaj kniaziowie, a wic przedstawiciele tej

warstwy, któr musia oburzy plan Gasztoda, aby posadzi nie -ksicego pana na

stolcu w. ksicym; to te póniej Gasztod, sprzymierzywszy si z Olelkowiczami,

popiera kandydatur Semena Olelkowicza, a wtedy pozyska dla opozycyi take Hol-

szaskiego (Dugosz V' 228, gdzie ten ostatni znowu bdnie nazwany Ostrogskim).

»Homines regiic byli zwaszcza dwaj ostatni 2 posów do Parczowa, których król,

zdaje si wprost z Polski, posa wraz z przedstawicielami Korony do Wrocawia dla

ostatecznego uoenia maestwa królewskiego z Elbiet austryack (tame V 147).
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jemczego, który Litwini z ironicznem nawizaniem do i|iedawnej

sprawy tatarskiej chanowi powierzy chcieli, ale take odroczenie

sprawy do innego zjazdu, proponowane zapewne przez króla; prze-

niknli bowiem Polacy jego zamiar odroczenia przez to take za-

twierdzenia przywilejów koronnych, które w mys'l jego zeszo-

rocznej obietnicy niebawem si odby miao a wobec sytuacyi raczej

pogorszonej nowe mu zapowiadao trudnos'ci na Litwie. Tak wic
narady parczowskie skoczyy si na niczem , a szpieg krzyacki,

który o wszystkiem doniós niebawem w. mistrzowi, sysza z ust

obecnych tam panów, e gównym tego powodem by spór o zie-

mi uck, który, cho przy obradach nawet nie poruszany wyra-

nie, ostatecznego rozwizania najbardziej si domaga. Gdy Li-

twini , nie mówic ju o swych dalej idcych daniach , znowu

nie otrzymali adnej gwarancyi co do posiadania Woynia, mu-

sieli si zniechci do ukadów polubownych nawet stronnicy kró-

lewscy z poród nich i demonstracyjnie dwór opucili, Polacy za
udali si z Parczowa na sejm piotrkowski, zwoany pod koniec

czerwca, z tern mocniejszem postanowieniem, aby na nim bezwa-

runkowo uzyska wreszcie upragnione zatwierdzenie przywilejów.

Upomina si o nie ju w Parczowie Zbigniew Olenicki, obiecujc,

e ewentualne rozruchy na Litwie Polacy by stumi pomogli ^), na

sejmie za spodziewano si otrzyma przez to zatwierdzenie sankcy
królewsk praw polskich do Woynia, sankcy któraby pozwolia

powróci do zamiaru odebrania go Litwie, chociaby si, bez

rozamu z monarch.

Istotnie na tym sejmie, gdzie, jak skwapliwie donosi obecny

i tutaj ajent krzyacki 2), roznamitnienie przeciwko Litwie naj-

wyszy osigno stopie, w caej kwestyi stosunku do niej gorce
pragnienie opanowania ucka za wszelk cen stano na pierw-

szym planie. To te ci najzagorzalsi z poród Polaków, którzy

woali , e chc posiada Woy albo wszyscy zgin , tak dalece

stracili wszelkie zrozumienie i zainteresowanie dla innych proble-

matów zwizku polsko-litewskiego, e, chcc króla mie wycznie
dla siebie, radzili mu powierzy Litw osobnemu w, ksiciu, spo-

tykajc si w tym postulacie, oczywicie odrzuconym , z najskraj-

1) Dugosz, Hist. V 139.

*) Relacya ogoszona ju w Kodeksie dypl. Litwy Raczyskiego, s. 1 12/3, ale

z dat r. 1410, która poprawiJ Caro : Gesch. Polens IV s. 444 przyp. i.
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niejsz c^ozycy antipolsk wród panów litewskich ^). Za to w gów-
nem daniu swojem Polacy nie myleli ustpi: nietylko uchwa-

lono wzmocni zaog w Kamiecu podolskim na wypadek no-

wych napadów tatarskich, nietylko zawarto pokój z ksitami
lskimi , aby mie woln rk do dziaania w sprawie uckiej,

lecz domagano si te z natarczywoci, która znowu doprowa-

dzia do silnego napicia w stosunku do króla, aby wedug ze-

szorocznej obietnicy prawa i przywileje zatwierdzi. Znowu do prób
polskich przyczya si królowa Sonka , która przy tern posu-

na si nawet tak daleko, e wraz z najwyszym wieckim se-

natorem , kasztelanem krakowskim Janem z Czyowa
,
pada do

nóg swemu synowi, bagajc go, aby wierny przysidze i obo-

wizkowi swemu myla o >rozszerzeniu Korony polskiej* -). Wy-
raz'nie wic wypowiedziano, co miao by gównym celem zatwier-

dzenia przywilejów, a, jak to dobrze rozumieli Litwini, byo to wy-

ran grob przeciwko nim w sporach terytoryalnych. Wiadomo,
e wanie dlatego król waha si i opiera tak dugo, a znowu

pojawia si myl detronizacyi albo przynajmniej konfederacyi sta-

nów czuwajcej nad monarch; wiadomo te, e rozmaitych szu-

ka wybiegów, aby przy zatwierdzeniu przywilejów polskich nie

popa w sprzeczno z swym przywilejem dla Litwy. Rzeczywicie

te, chocia mu n. p. nie pozwolono opuci w tym celu przy sfor-

muowaniu swych zobowiza tytuu w. ksicia litewskiego i dzie-

dzica Rusi
,
przy ostatecznem spenieniu proby swych poddanych

koronnych postpi tak ostronie, e zaagodzi do minimum zwró-

cone przeciwko Litwie ostrze sprawy. W dyplomie bowiem za-

twierdzenia praw z dnia 30 czerwca^), zaopatrzonym w dodatku

tylko w piecz redni a wydanym pod pieczci majestatow

dopiero 17 lat póniej*), wszelkiej wzmianki czy to o stosunku

do Litwy czy te o ziemiach oderwanych od Korony unikn

*) DJugosz: Hist. V 141, którego opis zjazdu piotrkowskiego uzupeniamy za

pomoc§ relacyi krzyackiej cytowanej w poprzednim przypisku.

2) »Da6 her gedechte die krone zcu polen zcu meren«, jak o tern we wrze-

niu opowiadali posowie litewscy marszakowi Zakonu (Ordensbriefarchiv XXVI
nr. 61', pod dat 10 IX 1453; por. nir.ej).

3) Cod. ep. III nr. 52; por. trafne uwagi Sroczyskiego: Elekcya Kazimierza

Jagiell., s. 26.

*) Cod. ep. 1/2 nr. 217, por. Vol. leg. I 103 i odnony ustp u Dugo-

sza V 543.
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zupenie, ograniczajc si cile do potwierdzenia praw obywateli

koronnych; tylko w przysidze na te prawa i przywileje, któr

zoy na rce Zbigniewa Olenickiego i), musia obieca, e gra-

nic królestwa nie bdzie uszczupla, lecz w miar monoci je roz-

szerzy, e równie >pro posse meo« przyprowadzi znowu w po-

siadanie królestwa polskiego wszystkie ziemie, które »illicite« od

niego oderwano. A wic i tutaj nietylko adnej takiej ziemi nie

wymieni wyranie , nie zaznaczy ani sowem , e tu o stosunek

do Litwy chodzi moe, lecz nawet w wyraeniach, któremy
umylnie przytoczyli po acinie, doda do obietnicy swojej za-

strzeenia, dostarczajce mu atwej wymówki, gdyby j n. p.

do Woynia zastosowa chciano: móg si zawsze tómaczy tem,

ie nie bya to ziemia oderwana ^bezprawnie*, lub twierdzeniem,

e ze wzgldu na swych poddanych litewskich >nie móg* jej

Koronie przywróci. Tem si Polacy musieli zadowoli. Ogó
szlachty, któremu chodzio rzeczywicie tylko o zatwierdzenie swych

praw stanowych, osignwszy je, nie byby ju popiera dalszych

pretensyi opozycyonistów i tych , którzyby chtnie uzyskali wy-

raz'ne uznanie praw Korony do ziem spornych z Litw, zwaszcza

do upragnionego Woynia. Niemniej jednak ci ostatni, tómaczc
sobie zobowizanie królewskie co do odzyskania awulsów wedug
swego stanowiska i zaliczajc naturalnie Woy do ziem oderwa-

nych >illicite«, czuli si teraz uprawnionymi do tem usilniejszych

stara o jego odzyskanie. Nim poznamy, jaki teraz wybrali do

tego rodek, musimy wywietli, jakie Litwini zajli stanowisko

wobec wzmoonego niebezpieczestwa utraty ucka.
Przedewszystkiem podnie trzeba, e to niebezpieczestwo

wzmogo si mniej przez ostrone zobowizania Kazimierza w Piotr-

kowie , anieli przez fakt zupenego nieudania si wspólnego

zjazdu ugodowego i rokowa w Parczowie. Obietnic królewsk

co do terytoryalnego obszaru Korony sparaliowali bowiem Li-

twini niebawem w sposób mniej uczciwy anieli sprytny; cho-

dzio im gównie o to, aby przecie nie Polacy, lecz oni po-

siadali wieszej daty gwarancy caoci terytoryalnej swego pa-
stwa ze strony Kazimierza, i dlatego poprostu ^poprawili* so-

bie dat swego przywileju ziemskiego z 1447 r., który, jak wiemy,

dawa im t gwarancy w caej peni, na rok 1457, co król, gdy

1) Tekst znanjr tylko z Dugosza V 141.



2l6 o. HALECKI

Tok ten istotnie nadszed, dla umierzenia nowej azy opozycyi

Gasztotdowj, uroczycie usankcyonowa musia ^). Takie faszer-

stwo dyplomatyczne mogo by dostateczn broni przeciwko

niewyranej i penej zastrzee obietnicy Kazimierza na rzecz Pol-

ski . ale wznowione starania polskie okoo odzyskania Woynia
powaniejszego o wiele wymagay przeciwdziaania, które, jak to

wyraz'nie zaznaczaj zYóda^), ju rozpoczo si z chwil, gdy

okazao si przy ukadach parczowskich, e sprzeczne postulaty

w sprawie uckiej polubownie pogodzi si nie dadz, i gdy w nie-

przyjani otwartej z Parczowa si rozjechano. Unikn wic Kazi-

mierz
,

przez subteln ostrono przy zatwierdzeniu praw koron-

nych, zaostrzenia si opozycyi litewskiej przeciwko swej wasnej

osobie, ale ju przedtem, gdy si plan odwieenia dawnych tra-

dycyi polsko-litewskiego braterstwa nie powiód, jasnem byo, e
niebezpieczestwo walki midzy oboma pastwami stao si jeszcze

powaniejszem. Do tej walki Litwini gotowali si w podwójny

sposób: przez nowe poselstwo do Zakonu i przez zbrojenie si

1) Spraw t , dotd naleycie niewyjanion , moemy oczywicie tutaj poru-

szy tylko mimochodem, podajc gówne wyniki naszych docieka. Przedewszystkiem

trzeba zauway, e poprawienie daty 1447 na 1457 nie musiao nastpi dopiero

w tym ostatnim roku, gdzie brakowao bezporedniej pobudki do tego faszerstwa;

najprawdopodobniej dokonano go zaraz w r. 1453, po przysidze królewskiej w Piotr-

kowie, która dawaa najwiesz gwarancye terytoryaln Polakom, lecz zmiana daty

na »quinquagesimo tertio* bya paleograficznie bardzo trudn, podczas gdy rzecz

przedstawiaa sie do atwo, jeli si ograniczono do przerobienia »quadragesimo«

na »quinquagesimo«, a sowo »septimo« pozostawao bez zmiany. Orygina przywi-

leju w arch. Czartor. (perg. nr. 528) wskazuje, e »quadra« poprawia na »qu''qva« ta

sama rka, która cay dokument napisaa, i rzeczywicie widzimy, e jego pisarz

Marcin z usk sprawuje, jako usuny pomocnik separatystów litewskich, poselstwo

do Zakonu we wrzeniu 1453 r. Wtedy to zapewne skonili go ci panowie, którzy

go wysali, do owej przeróbki w przywileju, której nikt nie móg dokona tak atwo

jak on. Naturalnie, gdy nadszed istotnie r. 1457 a z nim chwila, gdy ju mona

byo faszerstwo ukaza na wietle dziennem, trzeba byo uzyska jego sankcye przez

samego wystawce, Kazimierza. Pod groz nowych zaburze na Litwie (por. Dugosz

V 240, gdzie czytamy, e król je umierzy przez nadmiern i niezasuon dobro

dla Litwinów) uczyni to król w dokumencie z 14 II 1457 (Cod. ep. III nr, 76),

gdzie obiecuje w zawiych zwrotach, e przywilej ziemski, cho raz ju zaopatrzy go

sw pieczci majestatow, przy sposobnoci raz jeszcze przywieszeniem tej pieczci

zatwierdzi. Niejasno tego dokumentu staje si zupenie zrozumia
,
jeli si uwzgl-

dni, e Kazimierz mia w nim obieca uznanie oczywistego faszerstwa, czego prze-

cie wprost powiedzie nic móg.

2) LEK .XI nr. 321.
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W caem wielkiem ksistwie, a gJównie oczywicie na zagroo-

nym Woyniu. Poniewa za ta akcya nie miaa w tej chwili

charakteru buntu przeciw królowi a rokowania parczowskie znie-

chciy nawet umiarkowane stronnictwo do dalszych prób ugo-

dowych, panowie litewscy wystpuj, o ile stwierdzi mona,
znowu solidarnie.

To te penomocnictwo dla ponownego poselstwa do mistrza

Ludwika von Erlichshausen ^i, które obok Bartosza z Solczy mia
znowu sprawowa pisarz Marcin z usk, 21 sierpnia 1453 ''•>

jeszcze przed powrotem króla na Litw, wystawili wspólnie ks.

Jerzy Holszaski , niedawno przywódca poselstwa do Parczewa,

i gówny naczelnik opozycyi Jan Gasztod, oraz wojewoda trocki

Moniwid i marszaek ziemski Pietrasz Montygird, zebrani w Ejk-

szyszkach widocznie do narad poufnych w tej sprawie. Widzimy,

e tym razem kierownictwo zabiegów dyplomatycznych znalazo

si w rku nie ogóu reprezentacyi ziemskiej wielkiego ksistwa

ani nawet ogóu rady, lecz tylko jej najdostojniejszych czon-

ków, którzy te posunli si znacznie dalej, anieli w roku po-

przednim. Teraz bowiem to, co wówczas byo tylko prawdopo-

dobnym domysem, mianowicie szukanie w sporze z Polsk opar-

cia u Zakonu, rodek, którym Litwini ju grozili otwarcie przy

zatargu o obsadzenie biskupstwa wileskiego po Macieju -), byo
obok wspomnianej znowu sprawy wspólnego zjazdu gówn treci

poselstwa^). Z dugiemi skargami na Polaków, na ich denie do

zapanowania nad Litwinami, którzy dotd tylko wasnemu w. ksi-

ciu podlegali, na ich zamiar rozszerzenia Korony kosztem Litwy,

wystpili posowie ju w Królewcu przed marszakiem Zakonu

a nastpnie, 15 wrzenia, przed w. mistrzem na posuchaniu

w Czerwonym dworze, tak e nie mogo ulega wtpliwoci, e
projektowany zjazd litewsko - krzyacki mia te suy do wza-

jemnego porozumienia si przeciwko Polsce. Otó wanie wówczas,

gdy zwizek pruski, szukajcy poparcia w Polsce, stawa si coraz

'i Ordensbriefarchiv XXI 97.

») LEK Xl nr. 296.

») List marszaka Zakonu do w. mistrza z 10 IX 1453 w Ordensbriefarchiv

XXn nr. 62', samo poselstwo z 15 EC i odpowied mistrza z nastpnego dnia —
tame LXXVIII a 140. Streci te pisma Danilewicz: Skarbiec, nr. 1908— 1910 (por.

Voigt: Gesch. Preufiens, VIII 3211, ale bardzo krótko i pobienie.
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niebezpieczniejszym dla pastwa krzyackiego ^j, niezmiernie byo
dla Zakonu podanem , e Litwini, zamiast wyzyska, zwaszcza

w stosunku do Inflant -) i w czstych zatargach na granicy mudz-
kiej, jego trudne pooenie, wanie teraz pod wpywem zaostrzonego

antagonizmu do Polski sami si o przyja Krzyaków ubiegali i wy-

taczali przed nimi swoje pretensye do Polaków. Korzyci, mogce
std dla Zakonu wypyn, przewidywano w koach krzyackich

ju w czasie majowych zaburze na Litwie ^j, teraz za, gdy ju
pierwsze wynurzenia posów litewskich w Królewcu dowiody, e
te oczekiwania ziszczay si w caej peni, ufano z ca pewnoci,

e wobec takiego stanowiska Litwy Polacy nie bd mogli zwiz-

kowym pruskim udzieli adnego poparcia *), czego Zakon tak si

obawia. Odpowied mistrza na poselstwo rady litewskiej, która

nawet staraa si go pozyska przez podarunki od dostojnych pa
w. ksistwa, musiaa by sformuowana z ca ostronoci, aby

wobec niebezpieczestwa, grocego mu we wasnem pastwie, nie

zaangaowa si zanadto i nie da Polakom powodu do podejrze,

ale te zarazem podtrzyma Litwinów w usposobieniu skonnem
do szukania oparcia na Zakonie. To te w. mistrz w podobny

sposób, jak to uczyni w r. 1446 przy podobnej sposobnoci jego

poprzednik, wyrazi swe ubolewanie, e midzy Polsk a Litw,

oboma pastwami , z któremi Zakon ma pokój wieczny, doszo do

takich nieporozumie, owiadczy, e spodziewa si pomylnego

zaatwienia spraw spornych przez samych Polaków, lecz doda na

kocu, e zreszt Krzyacy, jeli w czemkolwiek Litwinom usuy
mog, zawsze najchtniej to uczyni.

Waciwie wic panowie litewscy, cho przez poselstwo swoje

utrudnili polityk prusk Korony, dla siebie nic konkretnego

nie osignli, gdy nawet co do terminu wsjfólnego zjazdu mistrz

da odpowied zupenie wymijajc. To te postanowili w spra-

wie uckiej dziaa samodzielnie, starajc si jednak raz jeszcze

przecign ostatecznie króla na swoj stron. Gdy wic wcze-

sn jesieni wróci na Litw, wyjechali na jego spotkanie-^)

1) Por. Caro: Gesch. Polens, V/l rozdz. i.

') Jak sie tego obawia mistrz tamtejszy, por. LEK XI nr. 321.

•'') Danilewicz: Skarbiec, nr. 1905.

*) Wyranie to zaznacza marszaek Zakonu w cytowanym licie do w. mistrza

7. 10 IX 1453.

») LEK XI nr. 321.
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i niebawem zjechali si w Wilnie okoo i listopada ^). Na tym

zjedzie, niewtpliwie w obecnoci króla, musiao przyj do

uchway, powoujcej do broni cae w. ksistwo, o jakiej dopiero

dwa miesice póniej dowiedzieli si Krzyacy przez mistrza in-

flanckiego *).

Istotnie w listopadzie ruch wojenny ogarn cae w. ksistwo.

Poniewa w tej, jak w tjdu innych sprawach, informuj nas wy-

cznie róda zakonne, syszymy najwicej o ruchu tym na gra-

nicy pastwa krzyackiego, gdzie, wobec powtarzajcych si nieraz

wrogich zaj granicznych i tradycyjnej nienawici mudzinów do

Zakonu, ruch ten wielkie wzbudza zaniepokojenie, dopóki w.

mistrz nie zosta dokadnie poinformowany o waciwych za-

zamiarach Litwy'). Nietylko jednak starosta mudzki i inni tam-

tejsi panowie, gdy Erlichshausen zwróci si do nich o wyjanie-

nie celu zbroje , stanowczo zaprzeczyli wrogim przeciwko Za-

konowi zamiarom*), lecz ju przedtem, 19 wrzenia, komtur kaj-

pedzki dowiedzia si od sugi starosty Kiegajfowicza, e wezwanie

do broni, którego nawet na dalekiej mudzi tak wczenie ju ocze-

kiwano , miao powoa rycerstwo pod uck ^). To te gdy pod

koniec roku, cho wtedy wypadki ju inny zgoa obrót wziy,

sprawa, jak wspomnielimy. Krzyakom si wyjania, okazao

si, e cae pogotowie wojenne pozostawao w zwizku ze sporem

polsko-litewskim o uck, dokd odrazu posano »na stra tej

ziemi* ^) 4000 ludzi.

Pozostaje niestety niewyjanionem, czy ten ruch zbrojny ze

strony Litwy mia by jedynie defenzywnym, czy mia tylko za-

bezpieczy Woy przed groc prób oderwania go przez Pola-

ków, lub czy te moe cel jego nie siga dalej, czy ju wówczas

nie mylano na Litwie, wród opozycyi antipolskiej , tak jak na-

*) Wzmianka, ie starosta mudzki jest >zcu tage« w Wilnie, w licie komtura

z Kajpedy z 8 XI 1453 (Ordensbriefarch. XVI 22).

*) LEK XI nr. 321.

') LEK XI nr. 314, oraz niewydane dotd listy rónych dostojników Zakonu

do w. mistrza z 4 XI, 10 XI, 27 XI i I XII 1453 r. (Ordensbriefarchiv XVI nr. 21,

LXXVm a 951, XXIII 3S i LXXVIII a 952).

*) LhK nr. 318 19 XII 1453). a zwJaszcza cyt. w poprzednim przypisku list

z I Xn 1453 (marszaka Zakonu).

5) »das sy vir liiczcke wellen ziehen* ; list komtura z Kajpedy do w. mistrza

z 19 IX 1453 (Ordensbriefarchiy).

') »ken Lowtczke alda landwarunge zcu halden< (LEK XI nr. 321).
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stpnie w czasie wojny trzynastoletniej, o zdobyciu zachodniego

Podola. Prawdopodobniejszym wydaje si zamiar raczej tylko

obronny, a to zwaszcza ze wzgldu na zachowanie si króla.

Cho bowiem kierownik ówczesnej polityki litewskiej, Gasztod,

pozostawa cigle w znanej powszechnie nieasce królewskiej ^), zu-

penie zrozumiaej po zaburzeniach buntowniczych z wiosny, Ka-

zimierz owym zbrojeniom nie przeszkadza, lecz zgodzi si na plany

panów litewskich co do zabezpieczenia ucka, moe za cen przy-

znania mu wysokiego stosunkowo podatku z ziem litewskich, zwasz-

cza z Wileskiej i Kowieskiej, i pojecha ze zjazdu wileskiego

wraz ze starost mudzkim do Kowna, gdzie z caym spokojem

urzdzi sobie polowanie na wielk skal -). Widocznie w zbrojeniu

si Litwy, aczkolwiek wymierzonem przeciwko Polsce, nic nie wi-

dzia gronego; moe nawet w porozumieniu z wiernym swym
zwolennikiem Kiegajowiczem pragn przynajmniej na mudzi
wojenny ten ruch wyzyska przeciwko Zakonowi

,
jak si tego

Krzyacy cigle obawiali i jak to niebawem podczas wojny pru-

skiej istotnie si stao. W kadym razie podatek litewski by dla

tej wojny, której wybuch stawa si coraz prawdopodobniejszym

i nastpi te kilka miesicy póniej, wysoce podanym zasikiem.

Jeli nawet jednak plany litewskie w istocie dalej sigay,

anieli król móg na to pozwoli, jeli Litwini chcieli naruszy

podzia ziem ruskich, jaki on uzna za jedynie odpowiedni, jeli

wogóle grozia w owej chwili, bardziej ni kiedykolwiek, wojna

polsko-litewska, to niebawem, gdzie pod koniec krytycznego

1453 r., zaszed wypadek, który o wiele niebezpieczniejszym by
dla stanu posiadania Litwy, anieli dotychczasowe pogróki polskie,

i musia natychmiast ostudzi ewentualne zamiary zaczepne z jej

strony. A jak zobaczymy, wcale nie jest wykluczonem, e to, co

tak niespodziewanie dla Litwinów si wykryo, dla króla nie byo

zupen tajemnic, e moe wanie dlatego nie niepokoi si zby-

tnio zapdami wojowniczymi, kierowanymi przez Gasztoda. Wy-

*) >Gastold zar groB in des koniges uiignade ist« powiedziaJ Krzyiakom przy-

jazny im oddawna starosta kowieski Sudiwoj (list z i XII 1453, Ordensbriefarchiv

LXXVma 95«).

*) List komtura z Ragnety z 29 XI 1453 (Ordensbriefarch. XXIII 38); wy-

miar podatku podany w LEK XI nr. 321, porówna go naley z podatkiem roku

1450 (LEK XI nr. 58) i 1473 (Dugosz V 581).
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padkiem , o którym mówimy, byJo wykrycie na Woyniu spisku

panów tamtejszych przeciwko Litwie.

Jak ju wspominalis'my, jedyn o tej sprawie wzmiank znaj-

dujemy w tym samj^m licie mistrza inflanckiego z 31 grudnia

1453 r. ^), w którym wyjas'ni w, mistrzowi spraw zbrojenia si

na Litwie. Rzecz jest tak wan dla dziejów Woynia, e warto

zbada najdokadniej t krótk zreszt wzmiank. Otó dowie-

dziano si w Rydze, e jaki »Sytritczke«, który wówczas >by na

ucku* (uff Lowtczke wasi, wraz ze starost tamtejszym siedz

w wizieniu w Wilnie; miao to si sta dlatego, e chcieli zdra-

dziecko odda uck Tatarom, niektórzy za twierdz, e zamia-

rem spiskowców byo oddanie ucka Polakom. Podobno, dodaje

mistrz, król by ich chtnie wypuci z wizienia, ale Gasztod

chce, aby ich spotkaa zasuona kara. Dalszych informacyi w tej

sprawie, które mistrz inflancki spodziewa si uzyska, ju niestety

w ródach nie znajdujemy. Widocznie postarali si Litwini, aby

si nie rozszerzaa wie o tych niemiych dla nich zajciach.

Chcc si za pomoc tych kilku zda dotrze do caej

prawdy, stwierdzamy przedewszystkiem , e starost uckim by
oczywicie znany nam dobrze Niemira Riazanowicz, który dziery

uck jeszcze pod koniec padziernika 1453 r. -). Mniej atwo do-

myle si, kim by ów zagadkowy Sytritczke, którego imi Krzy-

acy widocznie przekrcili do niepoznania, a którego osoba tem

wiksze budzi zaciekawienie, e wedug naszego róda on by wa-

nie gównym przywódc spisku, gównym w oczach Litwinów wi-

nowajc. Z wyraenia zreszt niezbyt jasnego, e w owym czasie

by czy siedzia »na ucku*, wynika tylko, e musia by je-

dnym z najmoniejszych panów tamtejszych, który wpywem do-

równywa nawet starocie, lecz wród tych monowadców ziemi

uckiej, których poprzednio poznalim.y tylu, aden nie mia imie-

nia, przydomku czy nazwiska, którebymy bez wahania z > Sytrit-

czke* zidentyfikowa mogli. Stosunkowo najpodobniejszym jest

przydomek patronymiczny znanego nam dobrze Olizara z rodu

Kierdejów, mianowicie »Szyowicz«, lecz poniewa podobiestwo

z ow form przekrcon jest tylko bardzo dalekie, nie mogli-

bymy naturalnie na tej jedynie podstawie wystpi z twierdze-

niem, e ten to wanie pan, rzeczywicie jeden z najznakomit-

1) LEK XI nr. 321. «) AGZ XIV nr. 872.
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szych W ziemi uckiej, jest wymieniony w licie landmistrza obok

Niemiry, gdybymy nie posiadali na szczcie dwóch o wiele powa-

niejszych na to dowodów. Dostarczaj ich dwa przekazy z'ródowe,

od listu mistrza zupenie niezalene, które jednak dopiero w zwizku

z nim naleytego nabieraj znaczenia.

Wród bardzo nielicznych nada ziemskich Kazimierza Jagiel-

loczyka na Woyniu, jakie spotykamy w metryce litewskiej po

za owemi grupami woyskiemi z lat 1442 do 1452, czcemi si

ze staraniami Litwy o opanowanie tej dzielnicy, wyrónia si jedno,

zapisane, niestety bez daty, midzy nadaniami w zupenie innych

terytoryach , wic oczywicie bez adnego zwizku z innymi zapi-

sami woyskimi , któremy omawiali w poprzednich rozdziaach.

Wedug tego regestu 1) Kazimierz nada »do woli« hospodarskiej

nieznanemu zreszt bojarzynowi wodzimierskiemu Oleszce »siea

Olizarowo Szyowicza Horuchow u ucku*, przy czem obecny

by pan Pietrasz, oczywicie Montygierdowicz, marszaek ziemski.

Otó wie Horochów w powiecie uckim naley do tych po-

siadoci, których posiadanie Kazimierz w lipcu 1450 ^j, w je-

dnym z omawianych wyej przywilejów, majcych pozyska je-

szcze za ycia widrygiey szlacht jego dzielnicy dla Litwy,

temu wanie Olizarowi Szyowiczowi zatwierdzi. Poniewa za
cytowana zapiska, widocznie póz'niejsza, wedug której król t wie

nada komu innemu, musi pochodzi z lat przed r. 1456, ze wzgldu

na obecnego pana 3), a Olizar umar dopiero pod koniec pa-

nowania Kazimierza, musiaa zaj konfiskata tego majtku za y-

cia Olizara, oczywicie ju po mierci widrygiey, a wic gdzie

w latach 1452 do 1456. Wobec tego wypadek ten, wyjtkowy

w tych czasach, lecz przypominajcy niektóre podobne rozpo-

rzdzenia rady litewskiej na Woyniu w r, 1442, mona wpro-

wadzi w zwizek jedynie ze spiskiem panów woyskich pod ko-

niec r. 1453, tak e stanowi on bardzo silne potwierdzenie na-

szego domysu, e wanie Szyowicz odegra w tym ruchu prze-

wodni rol.

1) Dok. I s. 5Ó'.

2) Akty ZR I nr. 53^; Russk. istoricz. bibl. XXVII s. 99.

') Pietrasz Montygirdowicz , marszaek ziemski i wojewoda nowogrodzki , wy-

stpuje po raz ostatni 29 XII 1456 r. (Ordensbriefarch. XVII a 139, pod mylna

dat^ 15 IX).
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Lecz niedo na tern! Po dugich latach, gdy si zupenie

zmieniy warunki i o oderwaniu Woynia od Litwy na razie nie

mogo by mowy, pod koniec roku 1479 lub na pocztku na-

stpnego ^), mia otrzyma starostwo uckie po dwóch poprzedni-

kach, nie pochodzcych z Woynia (do czego wrócimy w roz-

dziale nastpnym), znowu ziemianin miejscowy, i to wanie nasz

Olizar Szyowicz, piastujcy ju od nieco wczeniejszej daty mniej

donios politycznie, raczej honorow godno marszaka ziemi

woyskiej i starostwo wodzimierskie
^J.

Otó wówczas, nim król

mu powierzy gród stoeczny Woynia, musia Olizar zoy na

jego rce uroczyst przysig, zupenie wyjtkow w podobnych

wypadkach i skrztnie w metryce litewskiej zapisan ^). Musia

w niej obieca, e bdzie suy wiernie Kazimierzowi >i w, ksi-

stwu litewskiemu sprzyja «, a wiernie dziery gród ucki »na

króla j. m. i w. ksistwu litewskiemu < ; w razie za mierci

Kazimierza > wtedy ten gród uck ma odda temu synowi jego

mioci (króla), który bdzie na w. ksistwie litewskiem , ku w.

ksistwu litewskiemu*. Zobowizywa si wic najcilej, w zwro-

tach penych umylnych pleonazmów, e bdzie uck trzyma jako

gród litewski, nie odda go Koronie — bo o niej tylko mona byo

1) Jeszcze 13 V 1479 starost uckim jest Iwan Chodkowicz, a Olizar starosta

wodzimierskim i marszakiem ziemi woyskiej (Arch. Sang. III nr. 24), a 22 V
1480 ju Olizar Szyowicz (Akty JZR II nr. 78).

2) Por. Arch. Sang. I nr. 58 (r. 1463 1 i t. d.

8| Russk. istoricz. bibl. XXVII s. 370/1; Akty ZR I nr. 53^, gdzie, jak

wspomnielimy na innem miejscu , bezkrytycznie poczono te przysig , zapisan

w IV ksidze zapisów metr. lit. bez daty, lecz wród aktów z ostatnich kilkunastu

lat Kazimierza Jagielloczyka, z przy\vilejem dla Olizara z r. I450, co, jak równie

wskazalimy, spowodowao mylne odnoszenie jej przez niektórych historyków do czasu

koo mierci Swidrj-giely. W urzdowym odpisie tej ksigi metryki lit. w Archiwum

gównem w Warszawie (MS. 191 A s. 3Ó41 dopisano na marginesie r. 1478; w Aktach

JZR II nr. 76 ogoszon j osobno, odnoszc do r. 1480. Ten sam rok przyj te

Wolff: Senatorowie s. 22, podczas gdy Hruszewskij : Istorija s. 243 przyp., mówi

tylko wogóle o ostatnich latach Kazimierza. Jak o tem wiadcz daty, zestawione

przez nas w przedostatnim przypisku, musi przysiga pochodzi z czasu miedzy 13 V
1479 a 22 V 1480 r. ; istotnie te najbliszy w metryce akt datowany (Russk. bibl.

XXVII s. 372) z tego wanie czasu (indykcya 13, a wiec r. 1479/80) pochodzi. —
Jedyny fakt analogiczny, cho o wrcz sprzecznej tendencyi, stanowi obietnica zacho-

wania ucka dla króla polskiego, jak musia zoy, wbrew planom litewskim, ks.

Fedor Daniowicz Ostrogski, gdy koo r. 1386 zosta z ramienia Jagiey namiestni-

kiem uckim (Arch. Sang. I nr. 7; co do daty por. jednak te Hruszewskij: Istorija

IV2 s. 472).
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myle, mówic o » innej stronie*, — póki Polska i Litwa bd
miay wspólnego wadc, a w razie, gdyby osobnych miay pa-

nujcych, jak to si po s'mierci Kazimierza rzeczywicie stao,

gdyby kwestya przynalenoci Woynia staa si jeszcze waniejsz

ni dotd, bdzie starost uckim z ramienia nie króla polskiego,

lecz w. ksicia Litwy. Konieczno zoenia tej niezwykej przy-

sigi, mao umotywowanej w sytuacyi ówczesnej, kiedy, jak zoba-

czymy, pretensye polskie do Woynia, wznowione dopiero w czasie

unii lubelskiej, ju milky coraz bardziej, kiedy wadza litewska

ju od wier wieku bya tam ugruntowana, mona zrozumie tylko

wtedy, jeli do takiego rodka ostronoci zmuszaa sama osoba

przyszego starosty, jego przeszo polityczna. Znowu wic co do

poprzedniej roli Olizara zyskujemy cenn wskazówk, dobitnie

przemawiajc za jego przywództwem w spisku w 1453 roku, które

najlepiej uzasadnia, dlaczego król, wynoszc tego pana, którego

>mia w czci i w asce « ^), na starostwo uckie, musia da Litwie

pen gwarancy, e tene nie powróci do swych dawnych planów.

Jeli dodamy do tego, e Olizar Szyowicz z Niemir, dru-

gim a niewtpliwym ju uczestnikiem spisku, by, jak wiemy, spo-

winowacony do blisko, e nadto on tylko z wybitniejszych pa-

nów woyskich wieci nieobecnoci na zjedzie uckim przed

mierci Swidrygiey, który postanowi Woy podda Litwie, to

stanie si cakiem pewnem, e on tylko móg by owym »Sytritczke«

z listu landmistrza. Daremnie wic staraa si go pozyska Litwa

ju w r. 1450 przez przywilej zatwierdzajcy mu jego dobra, któ-

rego ponownego potwierdzenia wcale te sobie nie wyprosi przy

objciu Woynia w posiadanie przez w. ksistwo w r. 1452, jak

to n. p. uczynili wtedy Paszko Dachnowicz a nawet Niemira.

Wyjanienie, kim by »Sytritczke«, nietylko zaspakaja nasz

zrozumia ciekawo, lecz ma ponadto take gbsze znaczenie.

Fakt, e obok Niemiry Riazanowicza przewodniczy w spisku prze-

ciwko Litwie Olizar Szyowicz, stwierdza bowiem, e na czele tej

akcyi stan obok najinoniejszego przedstawiciela rodu Korczaków

take najwybitniejszy czonek drugiego z obu najpotniejszych

rodów herbowych szlachty woyskiej, rodu Kierdejów, a, jak wiemy,

za kadym z nich sta zastp licznych i monych na Woyniu

*) Tak motywuje jego wdowa w r. 1488 zapisanie królowi szeregu dóbr (m. i.

tci Horochowai, oddziedziczonych po rrc u (Arch. Sang. I nr. 13S).
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wspólrodowców. Jeli nadto przypomnimy sobie, e te same dwa

rody przodoway w podobnej akcyi z r. 1442, mianowicie w powo-

aniu Swidrygiey, ówczesnego wroga Litwy Kazimierzowej, dla usu-

nicia jej rzdów z Woynia, to zrozumiemy, e spisek z 1453 r.

by czem wicej, anieli prywatnem przedsiwziciem kilku je-

dnostek, z których list mistrza pewno wymienia tylko najwybi-

tniejsze, e by powanym odruchem szlachty miejscowej, niezado-

wolonej z rzdów Litwy.

^ Wiemy ju, e powodów do tego niezadowolenia nie brakowao.

Przywilej dzielnicowy, jaki Woynianie otrzymali po poddaniu si

Litwie, nie zabezpieczy ich partykularyzmu ziemskiego i zupe-

nie zawiód ich nadzieje; ustay hojne nadania ziemskie, do któ-

rych przywykli pod rzdami Swidrygiey, a których dawniej, n. p.

w r. 1442, nawet Litwa im nie skpia; wreszcie na domiar zego

polityka tatarska w. ksistwa narazia ich na dotkliwe spustosze-

nia, które zwaszcza na pocztku r. 1453 szczególnie dotkny ziemi

uck. Teraz za ponadto zwizek z Litw, przez któr doznali

dotd tylko niepomylnoci, grozi im wojn z Koron i z jej

ziemiami zachodnio - ruskiemi, z któremi ich dotychczas, póki y
Swidrygieo, cho pozostaway pod rzdami polskimi, najcilejsze

czyy stosunki. Znowu wic miaa si powtórzy walka bra-

tobójcza, przez któr ju raz, podczas poprzedniego okresu pano-

wania Swidrygiey, gdy pod jego przewodnictwem jeszcze za

czasów Jagiey Litwa walczya z Koron o uck, najdotkliwiej

oczywicie ucierpia sam przedmiot sporu, Woy. Ju gromadziy

si, jak wspominalimy, wojska litewskie w ucku, ju wzywano

wszystkich poddanych w. ksistwa, a wic i Woynian. do goto-

woci na wypadek wybuchu wojny, tak e zdawaa si ju bezpo-

rednio grozi konieczno wjauszenia do boju przeciwko wasnym
krewnym, wspórodowcom i powinowatym po tamtej stronie gra-

nicy, gdzie w dodatku te niejeden z ziemian woyskich wasne

dobra posiada. A to miao nastpi po caym szeregu lat dobrych,

pokojowych stosunków midzy obiema czciami Rusi poudniowej,

rozdzielonemi tylko polityczn, sztuczn granic, miao nastpi nie

w obronie wasnych interesów, lecz jedynie dla zabezpieczenia

pretensji litewskich. Nie dziw wobec tego, e wtedy przyszo na

Woyniu do wzburzenia, do silnej opozycyi , która cel swój osi-

gn zamierzaa przez oderwanie si od Litwy. Nie dziw te, e
na czele tego ruchu stanli ci, którzy za Swidrygiey najwikszy

o. Halecki: Ostatnie lata widrygieUy. 1
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wpyw na zarzd ziemi wywierali a teraz pod rzdami litewskimi

przez napyw ywioów niemiejscowych najwicej na znaczeniu

straci mogli, t. j. gówni przedstawiciele tej > familii*, w której

rku tyle si dotd skupiao dóbr i urzdów; z nich za znowu

musieli si wysun na czoo spiskowców czonkowie wielkich

wspólnot herbowo -rodowych, a wic tej warstwy ziemiaskiej,

która czya w ramach swej organizacyi, na wzór polski, mono-
wadców i jednowsiow szlacht, solidarnych wspólnem pochodze-

niem, a która w ustroju litewskim, gdzie tak organizacy do-

piero sztucznie tworzono, gdzie panów- wielmoów od zwykych
bojarów dzieli odstp bardzo znaczny, nie moga sobie znale
was'ciwego miejsca.

Poznawszy przywódców i przyczyny spisku, wiedzc, e ce-

lem jego byo oderwanie Woynia od Litwy, musimy jeszcze roz-

strzygn kwesty zasadniczej wagi, czy mianowicie oderwanie to

miao nastpi przez poddanie ucka Tatarom, jak, wedug na-

szego róda, urzdowo motywowano uwizienie Olizara i Niemiry,

czy te, jak niektórzy mówili, przez oddanie go Polsce. Otó zu-

penie jest zrozumiaem, e panowie litewscy z Gasztodem na

czele wysuwali oskarenie o zdrad na rzecz Tatarów, aby ukry
fakt cienia spornej ziemi do polskich wspózawodników i aby

postpowanie spiskowców w tem gorszem przedstawi wietle.

Zgóry jednak drugie tómaczenie, o którem nieoficyalnie mówiono

na Litwie, musi si wydawa bez porównania prawdopodobniej-

szem. Trudno sobie wprost wyobrazi, aby najznakomitsi panowie

Woynia chcieli ziemi swoj dobrowolnie podda dziczy poga-
skiej, która chyba sama przy swych napadach nie mylaa o trwa-

em opanowaniu grodów takich jak uck, lecz tylko o doraz'nem

pustoszeniu kraju. Nadto spisek przypada, jak widzielimy, na

ostatnie miesice roku 1453, gdy jeszcze pod koniec paz'dziernika

Niemira spokojnie siedzi w ucku, a dopiero na samym schyku

roku syszymy o jego uwizieniu, podczas gdy napady tatarskie,

poprzednio przez nas omówione, z którymi zdrad Woynian
trzebaby wprowadzi w zwizek, zaszy w pierwszych zaraz mie-

sicach tego roku, a w szczególnoci najazd na ziemi uck na-

wet w pierwszych jego dniach. Wreszcie wiemy, e ci Tatarzy,

którzy wówczas pieszyli przez Woy ku Rusi koronnej, to byy
zastpy Seid Achmeta, z którymi si wanie Litwini stronnictwa

Gasztodowego sprzymierzy chcieli , tak e o zdradzie na rzecz
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tych Tatarów, wymierzonej przeciwko Litwie, logicznie nie moe
by mowy; krymscy za Tatarzy Hadi Giraja, wiernego zwolen-

nika Kazimierzowego, wogóle za czasów tego chana nie zapuszczali

swych zagonów do ziem podlegych Jagielloczykowi. Niemoli-

wo pierwszego tómaczenia spisku jest wic a zbyt widoczna.

Za to odrazu plan spiskowców stanie si cakiem zrozumiay,

jeli uznamy za suszne owe wieci, e oderwa chcieli ziemi

swoj, aby j przyczy do Korony. Wiemy, e dopiero pod sam

koniec ycia Swidrygiey Woynianie, wskutek zrcznej taktyki

wielkiego ksistwa i daleko idcych obietnic, zdecydowali si po

mierci swego udzielnego ksicia podda uck nie Koronie, lecz

Litwie, spodziewajc si, e pod jej rzdami lepiej sobie zabez-

pieczy potrafi odrbno dzielnicow i przeduenie pomyl-
nych stosunków ostatniego dziesiciolecia. Teraz za, gdy te na-

dzieje zawiody, có naturalniejszego, e si znowu przechylili ku

przeciwnej stronie! MóAvimy znowu, bo zupenie podobna sytuacya

zasza ju raz w dziejach Woynia w tej epoce, \x r. 1432. I wów-

czas, taksamo jak obecnie, zniechceni do walk z Polsk, jakie

musieli prowadzi w interesie Litwy, przystpili dobrowolnie do

Korony, a taksamo jak teraz nastpi to miao po mierci Swi-

drygiey, tak te i wówczas zdecydowali si na ten krok w chwili, ;

gdy si zdawa mogo, e ten lubiany przez nich ksi, po na-
;

padzie w Oszmianie i wyniesieniu Zygmunta na w. ksicia, zu- )

penie utraci wadz w caem w. ksistwie. Susznie si mogli spo- I

dziewa w r. 1453, e, poddajc si Polsce, uzyskaliby te wszyst-

kie prawa, które im w r. 1432 przyznano: zrównanie zupene ze

szlacht polsk i wszystkie jej przywileje dla ziemian woyskich
bez rónicy wyznania, prawo niemieckie dla mieszczan bez rónicy

narodowoci i obietnic, e nigdy uck oddany nie bdzie w dziere-

nie »alicui extraneo« 1). Taksamo te, jak wówczas przeszo 20 lat

temu, tak te i teraz musiay skania Woynian do zjednoczenia

si pod wadz Korony z jej ziemiami ruskiemi cise wzy ro-

dzinne, zespalajce ich z niemi a zacienione jeszcze w cigu tego

okresu. Wiemy, e takim cznikiem midzy Rusi koronn a Wo-
yniem byy przedewszystkiem odwieczne i bujnie rozrodzone tu

i tam potne rody Korczaków i Kierdejów i dlatego te fakt,

e te wanie rody przewodniczyy w osobach swych najznako-

') Cod. ep. I nr. 82.

15*
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mitszych czonków woyskich w spisku przeciwko Litwie, sta-

nowi argument najsilniejszy za wnioskiem, e spiskowcy zamie-

rzali podda uck Koronie.

Ale moemy we wnioskach naszych pój jeszcze dalej. Jeli

Polacy rzeczywicie zapowiadali na sejmie piotrkowskim w lecie

1453 r.. e wszystko uczyni, aby uck odzyska, jeli nawet

w zobowizaniach, wymuszonych na królu, mogli widzie pozwo-

lenie na odpowiednie kroki ze strony Kazimierza, to waciwie musi

zadziwi w wysokim stopniu, e nie syszymy nastpnie o adnych
krokach z ich strony, aby swój zamiar w czyn wprowadzi. Wi-

docznie i teraz jeszcze byo wród nich stronnictwo bardziej umiar-

kowane, które nie dopucio do zbrojnej wyprawy w tym celu,

do zbyt ryzykowmych przedsiwzi, mogcych doprowadzi do

tak zgubnej walki polsko-litewskiej, która od chwili mierci Sv/i-

drygiey cigle jak gdyby wisiaa w powietrzu. Mimo to jednak

niepodobna przypuci, aby Polacy, porzuciwszy plan najskraj-

niejszy, porzucili te ca wogóle spraw, któr tak ywo byli

przejci. I otó musi si nasun przypuszczenie, e do spisku

panów woyskich przeciwko Litwie przyszo zapewne nie bez

poprzedniego porozumienia si malkontentów z Polakami oraz za-

chty a moe nawet i inicyatywy ze strony polskiej. Wypadki, towa-

rzyszce zajciu ucka przez Litw, mogy ich zaiste doskonale

przekona, e najlepszym rodkiem przy staraniach o opanowanie

Woynia byo przecignicie na swoj stron szlachty tamtejszej.

Pouczeni tem dowiadczeniem i majc sprzymierzeca w niezado-

woleniu tej szlachty z rzdów litewskich, w jej stosunkach z Rusi

koronn, spróbowali zapewne odzyska Woy za jej pomoc, bez

niebezpiecznych wysików wasnych. Oddanie Polsce chociaby

tylko stoecznego ucka przez tamtejszych panów byoby jej do-

starczyo tak silnego oparcia w ziemi woyskiej, e odrazu zaj-

aby tam pooenie bez porównania korzystniejsze od Litwy, zwa-

szcza gdyby przykad spiskowców, stronnictwa, którego rozmiarów

niestety nie znamy, pocign za sob ogó tamtejszych ziemian.

Tajne to porozumienie z panami uckimi nie pozostawio oczy-

wicie w ródach wyraz'nego ladu, lecz przecie znajdujemy cho
jedn, niestety niezbyt jasn wskazówk, potwierdzajc nasze

przypuszczenie. Mianowicie dnia 27 paz'dziernika 1453 ''• "^ sdach

lwowskich przesunito kupcom halickim i prokuratorowi Jana

z Sienna Wojnickiego, starosty oleskiego, o dwa tygodnie termin
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rozprawy sdowej, wyznaczony im (praefixusj na ów dzie >pcr

illustres Nemera et Wladica ceterosue principes de Luczska* ^).

Powtarzamy, e lakonicznie wystylizowana zapiska jasn nie jest,

w kadym razie jednak wysoce zastanowi musi zwizek, zacho-

dzcy wówczas, wanie w czasie gotujcego si spisku, midzy
panami uckimi, zwaszcza jednym z przywódców tej akcyi, >ta-

rost Niemir, a terminem rozprawy sdowej midzy jednym ze

starostów czerwonoruskich a kupcami tamtejszymi Nie bawic si
w domysy, majce zwizek ten wyjas'ni, naley tylko zw^róci

uwag na to, e Jan Wojnicki, dziercy ju od dawna starostwo

oleskie, które graniczyo z Woyniem i byo nawet, jak wiemy,

przedmiotem pretensyi litewskich, mia stosunki z Woynianami
z obozu Swidrygiey ju znacznie wczeniej, e on to wanie
po ugodzie z wrzenia 1437 r. by starost uckim z ramienia Ko-

rony i jako taki zasiada obok Woynian w radzie Swidrygiey ^j.

Nadto, jeeli susznie czymy z nasz zapisk podobne domysy,

to wiadczyaby ona , e . take wadyka ucki nalea do stron-

nictwa Sz\'owicza i Niemiry.

Jak ju wiemy, miay plan spiskowców, widocznie przed-

wczenie wykryty, utrudniony chociaby przez czterotysiczn za-

og litewsk w ucku, ostatecznie si nie uda. Taksamo Avic,

jak w r. 1432, mimo zwrotu Woynian ku Koronie, do pocze-
nia si z ni nie przyszo; wówczas przeszkodzia temu chwiejna

w tej sprawie polityka Polski, która wicej bya zajt stosun-

kiem do wielkiego ksistwa wogóle anieli kwesty woysk
i kilkakrotnie ziemi ucko- wodzimiersk do^^wotnio przyznaa

Zygmuntowi Kiejstutowiczowi , co oczywicie Woynian zaprowa-

dzio znowu do obozu Swidrygiey, utrzymujcego si mimo kl-

ski 1432 r. w poudniowych i wschodnich dzielnicach Litwy. Teraz

za udao si panom litewskim zgóry zapobiedz poddaniu si u-
cka Polsce i wywie przywódców spisku do dalekiego Wilna. Wy-
soce charakterystycznem jest zachowanie si w tym wypadku Ka-

zimierza Jagielloczyka wobec uwizionych panów. Moe wanie
wskutek wykrycia zaburze na Woyniu król nie pojecha z Kowna
do Polski, jak to podobno zamierza, lecz wróci do Wilna, gdzie

spdzi Boe Narodzenie i bawi a do pocztku stycznia ^1. Pod-

1) AGZ XIV nr. 872.

^) Dod. I nr. 13; Fedorowicz: Dostojnicy, s. 214.

3) Dugosz: Hist. V 152.
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czas gdy jednak, wedug listu landmistrza z tych wanie dni,

Gasztod da ukarania zdrajców, król chtnie byjby ich wy-

puci z wizienia. Jeli poczymy z tern wspomnian wyej
wzmiank, e wanie gówny winowajca, Olizar Szyowicz, cieszy

si szczególn ask królewsk, której te zawdzicza póniejsz

karyer urzdnicz na Woyniu, to me omylimy si, wycigajc

wniosek, e Kazimierz nie by bynajmniej tak oburzonym z po-

wodu spisku, jak panowie litewscy. atwo zrozumie jego sta-

nowisko. Po pierwsze wobec zbroje Litwy, które atwo do star-

cia z Polsk doprowadzi mogy, byo dla niego wcale poda-
nem, e akcya ta natrafia na powan przeszkod, która, zmusza-

jc Litw do zajcia si Woynianami, oddalaa wszelkie zamysy

wrogie przeciwko Polsce a có dopiero plany walki o Podole. Po

drugie kade pokrzyowanie planów Gasztoda, który sta na czele

opozycyi w wielkiem ksistwie i zasuy sobie przez buntow-

nicz wprost taktj^k na nieask królewsk, kade niepowodzenie

jego samowolnej polityki, oznaczao dla Kazimierza sukces, umocnie-

nie jego stanowiska na Litwie. To te, jak napomknlimy ju
wyej, nie jest nawet wykluczonem, e król, cho z wiadomych

nam powodów nie yczy sobie oderwania Woynia od w. ksistwa,

przecie wiedzia o gotujcym si spisku i zabiegach Polaków i prze-

widujc zgóry, e plan si nie uda, widzia w nim tylko podan
gwarancy, e dyplomatyczno- wojskowe przygotowania panów

litewskich nie stan si niebezpiecznemi.

Bez wszelkiej kary na spiskowców oczywicie obej si nie

mogo, o czem wiadczy stwierdzone poprzednio odebranie Oliza-

rowi Horóchowa. Dziki królowi ograniczya si jednak ta kara

do minimum. Nawet t posiado, odebran gównemu przywódcy

zamachu, nowy posiadacz otrzyma tylko czasowo, »do woli« kró-

lewskiej, i rzeczywicie niebawem i ona do Szyowicza powróci

miaa 1). e za take Niemir dotkliwsza kara spotka nie mo-

ga, o tem przekonywa póniejszy o kilka tylko lat testament jego

syna 2), wymieniajcy niemal wszystkie te dobra, które si spo-

tyka w przywilejach dla ojca a zawierajcy te zapis dwóch

koni dla króla! Moe nawet Litwini, przekonawszy si, e ich

1) Naleiala bowiem do tych dóbr, które po mierci Oiizara dostay si jego

ionie (Arch. Sang. I nr. 1 38).

2) Archiw JZR VII i nr. 3^.
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wadza na Woyniu nie bya tak silnie ugruntowan, jakby si

zdawa mogo przedtem, powstrzymali si od powaniejszej represyi.

Tak wic spisek panów woyskich, cho si nie uda, mia
przynajmniej to doniose znaczenie, e ostudzi zapdy obu spie-

rajcych si stron. Panowie litewscy spostrzedz musieli niebezpie-

czestwo swej polityki antipolskiej i zbyt skrajnych postulatów

w sprawie przynalenoci ziem ruskich, gdzie nawet w opanowa-

nej ju czci musieli dopiero umocni sw wadz; Polacy za
spostrzegli, e zawiód najpontniejszy sposób odzyskania Woynia
mimo tak pomylnych na pozór okolicznoci, e trudno ju byo
naprawi zaniedbanie poprzednie. Wyaniaa si znowu myl polu-

bownego porozumienia, a przypieszya jej urzeczywistnienie inna

zupenie okoliczno, która zwaszcza dla Polaków miaa znaczenie

przeomowe. Ledwo bowiem król do nich powróci z Lit\\y po

zaatwieniu sprawy spisku woyskiego, wybucho z pocztkiem

lutego 1454 r. groce ju od dawna powstanie pruskie przeciwko

Zakonowi i ju 20 lutego stano przed królem poselstwo zwiz-

kowych
, proszc, aby ich przyj jako poddanych ^j. Rzecz zna-

|

mienna, e chcc udowodni, i Kazimierz nie potrzebuje si przy

tern krpowa pokojem wiecznym z Zakonem, w^skazali na znane

nam stosunki Krzyaków z opozycy litewsk, przez które, jak

twierdzili, sam Zakon dawny pokój naruszy, czc si nowym
zwizkiem z Litw przeciwko królowi i Koronie. Zdaje si wpraw-

dzie, wedug znanych nam róde, e dziki ostronoci w. mistrza

formalnie do takiego zwizku nie doszo, ale niewtpliwie sam

fakt owych stosunków zmusza przy podjciu wojny pruskiej do

bacznego zapewnienia si, jakie Litwini wobec niej zajm stano-

wisko. Jeli przypomnimy sobie zerwanie rokowa polsko-litewskich,

pogróki w Koronie i przygotowania wojenne w w. ksistwie

a wreszcie spisek woyski, który niewtpliwie panów litewskich

rozdrani musia, to zrozumiemy, e gdy odzyway si gosy, ra-

dzce odrzuci propozycy zwizku pruskiego albo przynajmniej

wstrzyma si z odpowiedzi, wystpiono te z wnioskiem odo-

enia sprawy do nastpnego sejmu, aby wprzód porozumie si

z panami litewskimi -). Poniewa myl t popiera gównie woje-

woda krakowski Jan z Tczyna, znany nam jako jeden z przy-

wódców niechtnej Litwie opozycyi maopolskiej, widocznem jest,

») DIugo5z: Hist. V 15S. *) Tame, V 159.
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e mniej chodzio przy tern o zaznaczenie solidarnoci z w. ksi-

stwem w polityce zewntrznej, anieli o zabezpieczenie si przed

wojn co do zamysów rady litewskiej.

Wiadomo, e król, mimo gosów przeciwnych, przyj Prusy

w poddastwo odrazu, decydujc si tem samem na walk z Za-

konem. Uznajc jednak oczywicie potrzeb wyjanienia stano-

wiska Litwy, zwoa na pocztek kwietnia zjazd panów litewskich

do Brzecia litewskiego, a wic nad granic koronn i, udajc si

tam, wzi z sob, dla porozumienia si z Litw w imieniu Ko-

rony w sprawie podjtej wojny, trzech panów polskich, samego

Tczyskiego . kasztelana krakowskiego Jana z Czyowa i pod-

kanclerzego Piotra ze Szczekocin ^). e tym razem przedstawiciele

Korony udali si na terytoryum litewskie do Brzecia, taksamo

jak w'e wrzeniu 1446 r, a nie czekali, jak zwykle, w polskim

Parczowie na przybycie delegatów Litwy, samo przez si ju jest

wskazówk, e inicyatywa do ugody wychodzia od strony Pola-

ków, dla których w owej chwili pogodzenie si z Litw i pozy-

skanie jej byo kwesty pierwszorzdnej wagi. To te, jak wiad-

czy list Zbigniewa Olenickiego do Tczyskiego 2), w Polsce wia-

domoci o przebiegu i rezultacie traktatów brzeskich oczekiwano

z gorcym niepokojem i niecierpliwoci; zdaje si jednak, e
wszystkich ciekawych tej wieci spotka ten sam zawód , który

nie omin nawet kardynaa, skarcego si w swym licie, e
Tczyski, piszc do niego, o tak wanej sprawie niczego mu nie

doniós, odsyajc do listu królewskiego, którego król znowu wogóle

nie napisa. Widocznie szczegóy ukadów na zjedzie brzeskim

trzymano w cisej tajemnicy, tak e nawet Dugosz nie móg nam

przekaza o nich nic wicej, jak tylko, e król, przedstawiwszy

panom litewskim spraw prusk, rozkaza im, aby nie przepuszczali

wojsk inflanckich, któreby chciay przej do Prus na pomoc w.

mistrzowi, i aby byli gotowi przyj w razie potrzeby na pomoc

Polakom z wasnem wojskiem.

Rzecz jasna, e wykluczonem jest, aby obrady brzeskie w spra-

wie wojny z Zakonem ograniczyy si rzeczywicie tylko do pro-

stego rozkazu królewskiego. Zbyt silnymi byli panowie rady litew-

skiej a wród nich stronnictwo wojewody wileskiego, zbyt silnem

te rozgoryczenie wobec Polski, aby teraz, gdy ta Polska ich przy-

>) Tamie, V 174. «) Cod. epist. I/i nr. 136.
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chylnoci i pomocy potrzebowaa , wystarczy taki rozkaz do

ich pozyskania. Wtpliwoci nasze , czy Dugosz powiedzia nam
wszystko, co w Brzeciu si stao, wzrastaj jeszcze, jeli uwzgl-

dnimy, e bezporednio po tym zjez'dzie Litwini istotnie, mimo
tak niedawnych sporów i zatargów z Polsk i szukania popar-

cia u Zakonu, tak postpowali, jak tego król i Polacy od nich

wymagali. Nietylko bowiem w latopisie litewsko- ruskim, któ-

rego opowiadanie wanie w tym ustpie ostronej wymaga kry-

tyki i), czytamy o znacznych posikach, jakie wtedy panowie

litewscy Polakom na pomoc przysali , ale dowiadujemy si te ze

róde krzyackich z 1454 r., e cieszono si na Litwie i Rusi

z pierwszych zwycistw polskich w Prusiech i we wszystkich zie-

miach w. ksistwa ogaszano edykt królewski, wzywajcy do po-

gotowia wojennego przeciwko Krzyakom 2), e starosta mudzki
obsadzi drogi z Inflant do Prus i chce przeszkodzi z ludmi
swymi nadejciu wzdu brzegu Batyku posików inflanckich 3), e
Litwini i Tatarzy byli ju przygotowani, aby popieszy królowi

na pomoc, a niektórzy ju udawali si do jego obozu*), e wreszcie

ju w pierwszych starciach z Zakonem Litwini walczyli obok Po-

laków, gdy i jedni i drudzy znajdowali si wród jeców wzitych

do niewoli ^). Tak wic na pocztku wojny trzynastoletniej Litwini,

zamiast wyzyska zajcie si Polaków spraw prusk i zwróci si

przeciwko nim, n. p. przez opanowanie Podola, dostarczaj im po-

mocy w najróniejszy sposób, zwracaj si przeciwko Zakonowi,

któremu niedawno na Polsk si skaryli. Dopiero póniej, pod

wraeniem klski chojnickiej, pod wpj^wem nowych praktyk Ga-

sztodowych i zrcznej dyplomacyi krzyackiej, polityka Litwy si

zmienia; ale stwierdzi mona, nie wchodzc tutaj oczywicie

w szczegóy tej niezbadanej dotd sprawy, e i wtedy nieraz spo-

tyka si posiki litewskie przy boku Polaków, e zwaszcza mud
niemal nieustannie walczy z Krzyakami i nie przepuszcza Inflant-

czyków, e wreszcie pojawiajcy si plan odebrania Polakom przy

•) PoJnoje Sobr. XVII s. 546 ; nie wchodzc w szczeg-óy, zaznaczamy tylko,

ie gówny bd latopisa, mieszanie wojny z Zakonem z wojna czesk, poprawili juz

Stryjkowski (Kronika, r. 1454) i Kojaowicz (Hist. Lituana II 220).

') LEK XI nr. 339 (5 V 1454)-

8) LEK XI nr. 36Ó (30 IX 1454).

*) Ordensbriefarchiv, LIII a nr. 47 doJacznik (28 IX 1454).

5) Ordensbriefarcbiv, LXXIX nr. 216 fil XI 1454^
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tak korzystnej sposobnoci zacliodniego Podola nigdy nie wyszed

z dziedziny grób i projektów, nie przemieni si w czyn.

Tego wszystkiego rozkazem królewskim, wspomnianym u Du-
gosza, wyjani niepodobna i kwestyi ulega nie moe, e przed-

stawiciele rady koronnej musieli w Brzeciu pozyska panów

litewskich jakiem wanem ustpstwem, e musiao przyj do ugo-

dy nieznanej szerszjmi koom , której wypenieniem ze strony Li-

twinów bya zmiana ich polityki wobec Polski, popieranie przez

nich Korony w podjtej wojnie, zwaszcza bezporednio po zje-

dzie brzeskim. Do czego si w zamian za to zobowizali Po-

lacy, jakie im uczynili uczynili ustpstwo, o tem niestety róda
wprost nic nie mówi. Natrafilimy jednak na szczcie na wia-

domo o dokumencie^), dotyczcym wprawdzie, jak nieraz w po-

dobnych wypadkach, nie rzeczy samej, lecz ubocznego szcze-

góu mniejszej wagi, ale odsaniajcym przecie, o czem radzili

wówczas panowie polscy i litewscy. Dnia 4 kwietnia 1454 r. wy-

stawi mianowicie król w Brzeciu litewskim konsens na zamian

dóbr midzy szlachcicem polskim Zygmuntem z Grabkowa a knia-

ziem woyskim Michaem Kurcewiczem Olszanickim, w której

pierwszy pozbyw'a si na rzecz kniazia dwóch wsi w powiecie wo-
dzimierskim na Woyniu, otrzymujc za to od niego wie zasta-

wion Kurcewiczowi przez Jagie w powiecie drohobyckim na

Czerwonej Rusi. Najciekawszem jest przy tem, e dokument w tej

bahej na pozór sprawie wyda Kazimierz »ex consilio certorum

consiliariórum tam Regni quam Magni Ducatus Lituaniae«. Nie ta

jednak tylko szczegóowa kwestya bya zapewne przedmiotem na-

rad panów polskich i litewskich, lecz caa wogóle sprawa przy-

nalenoci Woynia. Ta znamienna wymiana dóbr oznaczaa do-

browolne wycofywanie si z tej ziemi sabego tam. i tak ywiou
polskiego i równoczesne usuwanie si Wojmian z ziem koronnych,

a wic rozlunienie tych wzów, które mogy by najpowaniej-

szem oparciem dla stara polskich o opanowanie Woynia, i ozna-

czaa pocztek tego zamknicia si jego od strony Korony, które

tak wyranie bdziemy mogli stwierdzi prz}' omówieniu stosun-

ków wewntrznych pod rzdami Litwy. e za zastanawiali si nad

tem panowie obu pastw i nawet przedstawiciele Korony w tym

•) Inwentarz archiwum koronnego J. Zamoyskiego , MS. ordyn. Zamoyskich

lbo3 t. III s. 283.
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<duchu si os'wiadczali, e dalej w nastpnych czasach Polacy ju nie

wznowili usiowa o odzyskanie tak upragnionej dotd ziemi, e
conajwyej wyrzucali przy danej sposobnoci królowi jej utrat,

to wszystko nasuwa domys, e owem ustpstwem, przez które

sobie w Brzeciu delegaci rady koronnej pozyskali Litwinów, byo
uznanie stanu posiadania na Woyniu i zapewnienie, e Polska rz-

dom litewskim w tej ziemi ju nie bdzie zagraaa ani te po-

pieraa ruchu antilitewskiego wród miejscowego ziemiastwa.

Wedug wszelkiego prawdopodobiestwa doszo wic wów-

czas do porozumienia polsko-litewskiego na tej podstawie, do któ-

rej dy wytrwale Kazimierz Jagielloczyk, na podstawie podziau

spornych ziem ruskich midzy oba pastwa wedug status quo, tak

e Woy z Bracawszczyzn przy Litwie pozostay, a Podole zacho-

dnie i pozyskane ju poprzednio woci zachodnio -woyskie przy

Polsce. Zdaje si, sdzc z milczenia Dugosza, którego nie bylibymy

skonni wytómaczy jedynie tendencyjnem zatajeniem ustpstwa Ko-

rony, lecz take tym samym brakiem informacyi, na jaki si skary
Olenicki, e ugoda ta bya tajn, nie umocnion aktami uroczy-

stymi, lecz tylko obietnic tych , co kierowali wówczas polityk

Polski i Litwy. W tern tkwia niewtpliwie jej saba strona, umo-

tywowana zapewne obaw, e nie zgodziyby si na ni skrajne

stronnictwa obu narodów; dlatego te, jak zobaczymy, przy odpo-

wiednim zbiegu okolicznoci nie wahano si na Litwie porusza znowu

pretensyi do ziem spornych, przypadych Koronie, co tam wzbu-

dzao znowu dawne pretensye do Woynia. Ale zobaczymy te, —
i to przekonywa o zasadniczej koniecznoci zawartego porozumie-

nia — e odtd te obustronne pretensye pozostay na okres prze-

szo wiekowy czysto teoretycznemi, nie doprowadziy ju nigdy do

tak niebezpiecznego napicia stosunków polsko-litewskich, jak w la-

tach 1451/3. Dlatego to od zjazdu brzeskiego z 1454 r. datowa
mona niezachwiane i niezaprzeczone rzdy litewskie na Woyniu
a do czasów unii lubelskiej.



VI. Rzdy litewskie na Woyniu za Kazimierza Jagielloczyka.

W stuletnim przeszo okresie przynalenoci Woynia do w.

ksistwa litewskiego dugie panowanie Kazimierza Jagielloczyka

stanowi jak gdyby cz wstpn, podczas której powstay w tej

7iemi te stosunki i warunki bytu , które bd charakterystycznymi

dla caej tej epoki jej dziejów, a wytworz w przyszoci pod-

stawy do doniosego przewrotu w jej losach
,

jaki zajdzie w r.

1569. Std wynika wielkie znaczenie tej pierwszej czci rzdów
litewskich.

Rzecz jasna, e w latach 1454 do 1492 Woy nie ma ju
swych odrbnych dziejów zewntrznych, politycznych, jak n. p.

w okresie poprzednim, gdy tworzy odrbn waciwie i od Polski

i od Litwy jednostk historyczn pod rzdami Swidrygiey. Ale

te slabem tylko echem odbijaj si na Woyniu wszystkie niemal

zagadnienia polityki zewntrznej tego pastwa, do którego obecnie

naley, oraz stosunki Litwy z Zakonem, Nowogrodem. Moskw.
Dwie tylko kwestye tej polityki miay take dla ziemi woyskiej

doniose znaczenie, mianowicie ostatnie wznowienia dalszych pre-

tensyi terytoryalnych Litwy co do ziem poudniowej Rusi i czce
si z tem plany w sprawie Podola , oraz stosunki do Tatarów,

obrona kresowa. Z tych jednak kwestyi druga bya zarazem osta-

tnim cznikiem, zespalajcym jeszcze Woy z Koron i jej zie-

miami ruskiemi, podczas gdy poza tem, zwaszcza w yciu we-

wntrznem, te dawne stosunki i zwizki coraz bardziej si urywaj.

Wewntrzne za sprawy badanej przez nas dzielnicy na szcze-

góln wogóle zasuguj uwag, poniewa w tej wanie dziedzinie

wane i ciekawe zachodz zmiany, przeistaczajce stopniowo dawny

Woy z czasów Swidrygiey (i wczeniejszych jeszcze) na Woy
epoki zygmuntowskiej. Tutaj te, w wewntrznem jego yciu,.
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znajdziemy w kocu wyjanienie stosunku Woynia do Litwy wa-

ciwej i do caego wogóle w. ksistwa litewskiego.

Wznowienie pretensyi litewskich do zachodniego Podola, mimo
porozumienia osignitego w Brzeciu w kwietniu 1454 n, pozo-

staje w zwizku z ruchem opozycyjnym, który ju podczas nast-

pnej zimy ponownie si rozbudzi w w. ksistwie , a to taksamo

jak przedtem za inicyatyw Gasztoda ^). Ruch ten, zwracajcy si

nietylko przeciwko Polsce, ale czasem te przeciwko samemu Ka-

zimierzowi, stopniowo przeze umierzany za pomoc umiarkowa-

nego stronnictwa wród panów litewskich, gdy raz po raz z tego

powodu mimo zaprztajcej go wojnj' z Zakonem do Litwy zje-

da, ruch ten w swoim caoksztacie nie wchodzi oczywicie w za-

kres niniejszej pracy. Wanem jest jednak dla nas, e. zdaje si

od samego pocztku^), jednym z najwaniejszych punktów w pro-

gramie stronnictwa opozycyjnego byo dalsze konsekwentne d-
enie do osignicia dla w. ksistwa owych upragnionych granic

Witodowych, t. j. do uzupenienia zajcia Woynia i Bracaw-

szczyzny przez uzyskanie Podola kamienieckiego i woci zachodnio-

woyskich. Wskazalimy ju, e jeli na zjedzie brzeskim król

i Polacy zabezpieczyli si pod tym wzgldem przed rozpoczciem

wojny z Zakonem, to przecie niebawem musiao wzi gór w ra-

dzie litewskiej stronnictwo przeciwne wszelkiej ugodzie, któraby

nie speniaa wszystkich postulatów Litwy; wspomnielimy, e przy-

czyniy si do takiego zwrotu niespodziewane niepowodzenia Po-

laków w wojnie pruskiej, przedstawienia w. mistrza, zwracajcego

si ju pod koniec 1454 r. do panów rady w. ksistwa, aby ich

powstrzyma od popierania Polski ^\ a wreszcie polityka Gaszto-

da, którego program, zwaszcza w sprawie podolskiej, przey
go nawet o cay szereg lat. Dlatego mimo uspokajajcych usiowa
króla ju na pocztku 1455 r. *), wikszo panów litewskich

utrwalaa si w zamiarze wyzyskania trudnego pooenia Korony dla

1) Dtugosz: Hist. V 19S.

*) Tak przedstawi wypadki ju Kojalowicz: Hist. Lituana II 222, Icz§c spraw

podolska ju z samym pocztkiem owego mchu opozycyjnego na Litwie, wspomnia-

nego przez Dugosza.

') Brulion w Ordensbriefarchiv LXXI.\ nr. 197 (5 Xn 1454); krótkie streszcze-

nie u Daniowicza: Skarbiec, nr. 1923. W penym tekcie czytamy wyran prob,

aby Litwini królowi nie dostarczali skejtie hulffe, radt und beystands.

*) Dugosz, 1. c.
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opanowania Podola, co jako dalsze rozszerzenie wadzy w. ksi-

stwa w rozdzielonych ziemiach ruskich wielkieby oczywicie miao

znaczenie dla Woynia i zczonej z nim Bracawszczyzny.

Wyranie i publicznie Litwini danie to sformuowali wobec

króla przez posów, jakich pod koniec sierpnia 1456 r. posali

do niego do czycy^), domagajc si nietylko powrotu jego

na Litw, gdzie go par miesicy temu daremnie zatrzyma

chcieli-), ale take, aby odda w. ksistwu ziemi podolsk >cum

ceteris cohaerentiis*. Wyranie si przy tem powoali na zaprzy-

sion obietnic królewsk przed wstpieniem na tron polski,

t. j. na przywilej ziemski 1447 r., i zagrozili, e w razie odmowy
odebraliby Podole i inne ubytki w. ksistwa z broni w rku.

miae to co do treci i formy, wyranie Polakom wrogie posel-

stwo tómaczy Dugosz tem , e Litwini krótko przedtem zawarli

nowe, tajne przymierze z Krzyakami; otó ze róde zakonnych

przekona si mona, e posdzenie to byo przesadnem, e adnego

tego rodzaju ukadu wówczas nie zawarto, e jednak udao si

w. mistrzowi wywTze za pomoc przyjació Zakonu na Litwie tak

silny wpyw na polityk w. ksistwa, e ju w maju 1455 »rada

ziemska* w. ksistwa wypara si wszelkich zamiarów popierania

Polski przeciwko Zakonowi i zapewniaa go o cisem przestrzega-

niu przez Litw wiecznego pokoju ^), e, cho nie ustaway walki

na mudzi, niektórzy Litwini ju na pocztku 1456 r. wstawiali

si u króla za Krzyakami, proszc, aby z nimi pokój zawar*).

Wida std, e na Litwie, w walce dwóch przeciwnych obozów,

stwierdzonej nawet przez Dugosza, zwyciao to stronnictwo, które

wrogie Polsce, niezadowolone z polityki Kazimierza, pragno usta-

nowienia osobnego w. ksicia litewskiego i zamiast skorzysta

z wojny z Zakonem dla uzyskania ujcia Niemna, gdzie daremnie

mudzini starali si zdoby Kajped % chciao skorzysta z zaj-

cia si t wojn Polaków, aby, uzyskawszy Woy, take cae

Podole zagarn ^).

') Tame, V 227/8.

2) List Hyntze Seydlitz'a do w. mistrza z 4 III 145Ó (Orlensbricfarchiy,

Adelsgesch. S. nr. 145).

3) Ordensbriefarchiv 68 nr. 3 (28 V 1455), PO"". tei XXX nr. 30 (17 VI 1455).

*) Tame, Adelsgesch. S. nr. 145 (4. III HS^).

5) LEK XI nr. 474/5, 500, 517, str. 382 przyp. 4.

•) Dugosz: Hist. V 228.
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To te wobec otwartej groby wojny o Podole Polacy po-

sali tam niebawem, ze zjazdu nowokorczyskiego w padzierniku,

kilku panów, którzy od starostów podolskich mieli odebra nowe
przysigi, e wiernie bd trzymali swe grody »pro Regno Polo-

niae« i wyda polecenie, aby te zamki naleycie obwarowano i zao-

patrzono przeciwko ewentualnemu najazdowi litewskiemu ^). Króla,

który wiedzia, e tylko przez osobiste pojawienie si w w. ksi-

stwie potrafi uspokoi opozycy litewsk, nie zdoali Polacy powstrzy-

ma od spenienia pierwszego yczenia Litwinów t. j. odjazdu na

Litw, przewidujc jednak, e postara si dziaa tam za pomoc
ustpstw, wymogli na nim przedtem , na tym samym zjedzie

w Korczynie, uroczyst obietnic, e na niczyj prob nie wyda
tam jakiegokolwiek dokumentu, szkodliwego dla praw królestwa

polskiego lub dla jakiejkolwiek ziemi, nalecej z dawien dawna

do Korony, ani te nie zmieni dawnych aktów unii ^). Obawa
o oderwanie Podola wystpuje tutaj cakiem wyranie.

Wspomnielimy ju przy innej sposobnos'ci
,

jakiem byo
gówne ustpstwo, przez które król w czasie swego pobytu na

Litwie w zimie r. 1456/7, izolujc zrcznie najskrajniejszy odam
opozycyi pod wodz Gasztoda^), doprowadzi tam do pewnego

uspokojenia: przywilejem trockim z 14 lutego 1457 r. *) uzna

czyli raczej w niejasnych zwrotach usankcyonowa obieca sfaszo-

wanie daty swego wielkiego przywileju ziemskiego z r. 1447 na

r. 1457, przez co Litwini mieli wieszej daty gwarancy swych

pretensyi terytoryalnych , anieli Polacy. Wynika jednak z tego,

e cho na razie powstrzyma Litw od wojny o Podole, sprawy

zasadniczo w niczem nie posun naprzód , lecz nawet umocni
poniekd nadzieje, e przecie z biegiem czasu w. ksistwo rze-

czywicie osignie przyznane mu w tym przywileju granice z cza-

sów Witoda. Nie ulega wtpliwoci, e Kazimierz, wierny swemu
kompromisowemu podziaowi ziem spornych, nie myla go naru-

szy przez oddanie Litwie Podola kamienieckiego, e tylko wobec

przeduajcej si cigle wojny pruskiej musia zrcznie tempory-

zowa w stosunku do Litwy. Niemniej jasnem jest jednak, e taka

1) Tame, V 233/4.

*) Cod, ep. 1/2 nr. 157; por. Matric. Summ. I nr. 345.

') DJugosz: Hist. V 240; por. powizanie tej sprawy z niebezpieczestwem

wojny o Podole u Kojalowicza: Hist. Lit. II 225.

*) Cod. ep. III nr. 76.
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taktyka, aczkolwiek jedynie moliwa, adnej strony nie zadowolia.

W Polsce niezaegnane niebezpieczestwo utraty Podola wzbudzio

dawny al do króla za utrat Woynia i Podlasia, które to sprawy

poczy te na sejmie piotrkowskim 1459 r. w znanej swej mowie

opozycyjnej pose krakowski Jan Rytwiaski, zmuszajc nawet Ka-

zimierza raz jeszcze do uwaczajcej mu dyskusyi, czy swego czasu

uck zajli Litwini za jego rozkazem czy te niezalenie od niego 1).

Ledwo za król wysucha tej litanii zarzutów i wznowione proby

o oddanie Polsce Woynia i Bracawszczyzny, musia kilka miesicy

póniej, na naradach z Litwinami w Brzeciu w r. 1460, wyper-

swadowa im ponownie zamiar wyprawy na Podole ^j.

Istotnie te zamiar ten, tak niebezpieczny dla Polski, znowu

przycich na pewien czas, cho podobno Litwini nawet Hadi
Giraja, zwycisc ich pierwotnego sojusznika tatarskiego Seid

Achmeta, skaniali, aczkolwiek daremnie, aby uderzy na Podole

i zdoby dla nich Kamieniec 2). To te Kazimierz, jak to wyranie

zaznaczy, gdy mu posowie wiernego chana krymskiego o tych

pokusach litewskich donieli, nie traci nadziei, e jako wspólny

wadca obu pastw spór ich o Podole pokojowo umierzy. Tym-

czasem jednak ju w styczniu 1463 r. niebezpieczestwo ponownie

wzroso i zaostrzenie sprawy wywoao nawet chwilowo u króla

projekt innego jej zaatwienia, anieli dotd zamierza, projekt,

który, cho do skutku nie przyszed, na szczególn zasuguje

uwag i ju przedtem w cigu wojny z Krzyakami stopniowo

si wyania.

Na zjazd piotrkowski, obradujcy na pocztku 1463 r., przy-

byo bowiem znowu poselstwo litewskie*), dajce i tym razem

pod grob wojny odstpienia Podola, a ponadto take, jak

zwykle, Oleska i Ratna, oraz ziemi bezkiej, równie niegdy

czci pierwotnego Woynia, któr w roku poprzednim, wraz ze

spornemi ju za czasów Swidrygiey wociami opacisk i horo-

delsk, po wyganiciu panujcej tam linii Piastów mazowieckich

do Korony wcielono •^). e nawet przeciwko temu Litwa pretensye

podnosia, wiadczyo, ze w uroszczeniach swoich posuwaa si

nawet po za Witodowe granice, e dya konsekwentnie do opa-

') Dugosz: Hist. V 294/5. *) Tamie, V 304.

3) Tamie, V 331. *) Tamie, V 366.

*) Vol. leg. I 199; Matric. Summ. I nr. 590.
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1

nowania jaknajwikszych obszarów Rusi poudniowej, caego pier-

wotnego Woynia w najszerszem znaczeniu i caego Podola.

Poniewa danie miao wprost charakter ultimatum, odrazu

wysano do Litwy poselstwo polskie, które miao tam dowie
praw Polski do spornych ziem, majcych si sta przyczyn zbroj-

nego starcia, szczliwie unikanego tak dugo. Skuteczniejszemi od

ich wywodów byy zapewne niestrudzone usiowania pokojowe

króla, który i teraz osign cho tyle, e mimo czstych smutnych

•dowiadcze poprzednich obie strony zgodziy si na wspólny zjazd

w Parczowie w jesieni lub zimie ^). Stao si teraz zadaniem Ka-

zimierza, aby przygotowa na ten zjazd, który z powodu maych
widoków porozumienia ustawicznie odkadano, jaki projekt, któ-

ryby móg sta si podstaw do rokowa i pogodzi sprzeczne

stanowiska. Otó ju na pocztku wojny z Zakonem powsta plan,

aby Krzyaków za odebranie Prus, które byo celem tej wojny,

wynagrodzi inn ziemi; plan ten, o którym czytamy ju w roku

1455^)5 przybra ksztat konkretniejszy przy ukadach polsko-krzy-

ackich w r. 1458, gdy jako ziemi, gdzie w zamian za utrat

dawnego pastwa Zakon osadzi chciano, wyranie wymieniono

Podole. W ten sposób król, gówny inicyator projektu, myla
usun przedmiot sporu midzy Polsk a Litw, a zarazem ua-

twi za pomoc Krzyaków obu swym pastwom obron kresów

poudniowo - wschodnich ^), której wielkie trudnoci niej poznamy.

Jak wiadomo, ju wówczas okazao si, e Zakon na tak zamian

zgodzi si nie myli, i wogóle projekt ten, aczkolwiek pozornie

usuwa wiele trudnoci i zdawa si korzystnym dla pastw Kazi-

mierzowych jako caoci, musia natrafia na nieprzezwycione

przeszkody, poniewa adnej ze stron zainteresowanych zadowoli

nie móg: podupady i dawno ju niepomny swej pierwotnej misyi

Zakon krzyacki mia obarczy trudnem zadaniem obrony jego

wrogów i pognbicieli, Polaków pozbawia ziemi, któr dotd mimo
wszelkich usiowa Litwinów zdoali zachowa pod sw wadz,
tym ostatnim za odbiera stanowczo nadziej uzyskania jej kiedy-

kolwiek. Mimo to jednak Kazimierz obecnie, gdy za wszelk cen
pragn znale wyjcie w sporze o Podole, i gdy ju miay si

1) Dugosz: Hist. V 372.

2) Ordensbriefarchiv LXXX a 3 (14 IV 1455). Por. te Caro: Gesch. Polens,

Y/I s. 72.

') Ss. rer. Pruss. IV 195; por. tame s. 272 przyp. 3, i Caro, V/t s. 117.

O. Haleki : Oatitnie lata widrygiey. 16
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rozpocz negocyacye z Krzyakami o ostateczny pokój, do swego

planu powróci. Najpierw pragn pozyska dla niego w. ksistwa

i zwoa w tym celu, koo i listopada 1463 r., panów litewskich

do Brzes'cia na obrady, których gównym przedmiotem miaa by
wanie sprawa podolska; ju jednak przed ich rozpoczciem do-

wiedzieli si Krzyacy, e skoro tylko Litwini usyszeli, i król

zamierza rozporzdzi t ziemi, która ich zdaniem pierwotnie

do nich naleaa, postanowili sprzeciwi si temu i zada przy-

wrócenia jej Litwie ^). By moe, e mimo tak niepomylnych wi-

doków król potrafi na zjedzie brzeskim usposobi ich przychylniej

dla swego projektu; gdy bowiem zaraz w roku nastpnym, po jego

powrocie z w. ksistwa, gdzie udao mu si znowu umierzy wro-

gie zamiary przeciwko Polsce i odroczy wspólny zjazd w Parczo-

wie na wrzesie 1464 r. ^j, rzeczywicie do rokowa z Krzyakami
przystpiono, znowu ze strony polskiej plan zamiany Prus na Po-

dole zaproponowano ^). Delegatów koronnych król móg atwo
skoni do tego, poniewa byli to w przewanej czci Wiel-

kopolanie, którzy w sprawie posiadania Podola nie byli bezpore-

dnio zainteresowani; e jednak Maopolanie projektowi nie sprzy-

jali, wida chociaby std, e Dugosz, cho sam przy tych uka-

dach uczestniczy, ani sowem o nich nie wspomina w swej histo-

ryi. Jak to byo do przewidzenia, sprawa rozbia si znowu o sta-

nowcze sprzeciwienie si Krzyaków i nie wyonia si ju wcale

przy dalszych rokowaniach pokojowych, czego zapewne mniej a-
owali Polacy i Litwini , anieli sam król, który teraz z tem wi-
kszym niepokojem oczekiwa musia dawno zapowiedzianego pol-

sko-litewskiego zjazdu w Parczowie.

Do zjazdu tego, tylekro odkadanego, przyszo wreszcie

w listopadzie tego 1464 r. *). Polacy z królem przybyli do Par-

czowa, Litwini do Brzecia i, jak zwykle, adna strona nie chciaa

si uda do miejsca pobytu drugiej. Poniewa tym razem adna
te nie miaa przewagi przez pomylniejsz dla siebie sytuacy po-

1) Ordensbriefarchiv XVI a nr. 30 (I XI 14Ó3; u DaniJowicza, nr. 1958, tylko

pobiene streszczenie, a w LEK XII krótki regest) ; wedug tego listu komtura z Kaj-

pedy zaczto sie zjeidia na zjazd ten jui w drugiej polowie padziernika, ale ponie-

wa król, jak donosi Dugosz (V 383), dopiero w poowie grudnia wróci na Litw,

obrady musiay si zacz znacznie póniej.

2) Dugosz: Hist. V 385. =>) Caro, o. c, V/l s. 206.

*) Dugosz, V 402.
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lityczn, zjechano si wreszcie w pó drogi, we wsi omazach,
gdzie Litwini wystpili z pretensyami do Podola, a Polacy do

Woynia. Wznowienie, przy wzajemnych rokowaniach, pretensyi

do ziemi uckiej byo ze strony polskiej najlepsz odpowiedzi na

dania litewskie i teraz wreszcie, gdy szanse obustronne si zrówno-

wayy, okazao si, jak trafnym by ów kompromisowy podzia

ziem spornych, który król przeprowadzi swym wpywem i sto-

pniowo, mimo najwikszych trudnoci, ostronie utrwali. To te
niebawem spokojnie z omaz si rozjechano z powrotem, lecz

zapewne nie tyle dla niedogodnoci miejsca i niepogody, jak

twierdzi Dugosz, co z tego powodu, e jedni i drudzy zrozumie

musieli, jak ich pretensye wzajemnie si paralioway, a najodpo-

wiedniejszem wyjciem byo zachowanie stanu posiadania. Inna

rzecz, e adna strona nie chciaa ustpi otwarcie, i dlatego odo-

ono formalnie spraw na rok nastpny. Ani jednak w r. 1465,

ani kiedykolwiek póz'niej do ponownego zjazdu w tej sprawie ju
nie przyszo i wogóle przy negocyacyach polsko-litewskich, które

po duszej przerwie oywiy si znowu w ostatniem dziesicioleciu

rzdów Kazimierzowych , dawnych sporów terytoryalnych ju nie

poruszono wcale. Litwini, którzy podczas wojny pruskiej nie dali

si porwa zagorzaym wrogom Korony i nie skorzystali z naj-

lepszej sposobnoci do zdobycia Podola i), tern mniej pokusili

si o to, gdy wojna ju zbliaa si ku schykowi i zakoczya
si wreszcie w roku 1466 pomylnym dla Korony pokojem; Po-

lacy za, których niebawem polityka dynastyczna Kazimierza

ku innym zupenie sprawom zwrócia, ograniczali si do tego, e
od czasu do czasu d?wali wyraz swemu niezadowoleniu, e pod

jego rzdami stracili Woy i Bracawszczyzn^). Nie wchodzc
w szczegóy polityki polsko-litewskiej, w której grone napicie

midzy oboma pastwami przemienia si coraz bardziej w stosu-

nek przyjaznej solidarnoci, stwierdzamy wic tylko, e obie strony,

cho swe pretensye terytoryalne miay prawnie mniej lub wicej

wyranie zagwarantowane, odoyy je ad acta, e spory w tych

sprawach przycichy a nawet, wyjwszy drobne zatargi graniczne,

») Dugosz, V 464.

2) Dugosz, V 628 (zarzuty Rytwiaskich w Lublinie r. 1475); wedug Biel-

skiego (Kronika, Zbiór dziejop. I s. 404 ;
por. te u Kromera, tam-e III s. 698) Po-

lacy poruszyli te spraw take na zjedzie piotrkowskim w r. 1470.

16*
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umilky a do czasów unii lubelskiej. By to niewtpliwie jeden

z najwikszych sukcesów politycznych Kazimierza Jagielloczyka.

Rozpatrzywszy w ten sposób ostatni faz ówczesnych sporów

o Woy i Podole, wznowionych po ugodzie z r. 1454 przez plany

podolskie Litwy, musimy sobie postawi ciekawe pytanie, jakie

stanowisko wobec de Litwy do zaspokojenia wszystkich swych

pretensyi w ziemiach ruskich zajmoway te ich czci, które ju
si znajdoway pod wadz w. ksistwa, a wic Woy z Bracaw-

szczyzn. Otó sdzimy, e z chwil, gdy po udaremnieniu spisku

1453 r. nie ulegao ju adnej wtpliwoci, i Woy przy Litwie

pozostanie, ziemianie tamtejsi, bez wzgldu na przyjazne lub nie-

przyjazne uczucia wobec panów litewskich, musieli pragn, aby

wraz z nimi znalaza si w tern samem pastwie jaknajwiksza

cz pozostaych ziem poudniowej Rusi, z któremi czyy ich

nietylko dawne wzy tradycyjne -rodzinne, obecnie majce si

zerwa, ale take wspólna potrzeba obrony kresowej. Im wicej

tych ziem pod wadz w. ksistwa si jednoczyo po wcieleniu

do tego pastwa ich gównego rodowiska, cilejszego Woynia,

tem silniej szem musiao si sta ich stanowisko wobec Litwy wa-
ciwej i innych jej dzielnic, tem atwiej mogy zabezpieczy so-

bie uwzgldnienie swych partykularnych interesów. Zwaszcza wic
póki Kijowszczyzna zachowaa jeszcze sw odrbn pozycy pod

rzdami Olelkowiczów, Woynianie i Bracawianie musieli pragn
bez wtpienia, aby przynajmniej take zachodnie Podole, tworzce

z nimi nawet pewn geograficzn cao, podzielio ich losy i przy-

pado Litwie, taksamo jak znowu przeszo sto lat póniej, gdy

ich w Lublinie do Korony wcielono, pragnli, aby i inne litew-

skie dotd ziemie Rusi poudniowej wraz z nimi przeszy pod wa-
dz Polski 1).

Cho znajomo nasza tych spraw, wobec ubóstwa z'róde,

niemal wycznie na Dugoszu opiera si musi, znajdujemy prze-

cie nawet u niego pewne potwierdzenie naszego pogldu, jeden

zwaszcza szczegó, rzucajcy nieco wiata na poruszon kwesty.

W tym samym bowiem r. 1463, na którego pocztku poselstwo

litewskie na sejmie piotrkowskim postawio najdalej idce dania
terytoryalne , w którym zaostrzyo si znowu niebezpieczestwo

*) Por, w pracy mojej: Przyczenie Podlasia, Woynia i Kijów szczyzuy do

Korony w r. 1569, s. 174 nn.
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wojny polsko-litewskiej o Podole, przyszo w Bracawszczyz'nie do

krwawej walki midzy ludnoci tamtejsz ze starost z ramienia

Litwy, znanym nam dobrze ks. Michaem Czartoryskim na czele,

a oddziaem rycerstwa polskiego, pieszcym przez t ziemi ku

morzu Czarnemu, do kolonii genueskiej Kaffy, na obron tego

miasta, zagroonego pizez Turków i Tatarów^). Otó mniej nas

interesuj dramatyczne szczegóy tego starcia, barwnie opisanego

przez Dugosza, we.dug którego wszyscy Polacy, w liczbie niemal

500 wówczas wyginli, jako te powody bezporednie, które je wy-

woay, anieli fakt, e wtedy u mieszkaców litewskiej czci
Podola i zarzdzajcego ni kniazia woyskiego panowa nastrój

wobec Polaków wrogi. Najatwiej wytómaczy to mona przez

zwizek z zaostrzonym wanie wówczas sporem o Podole zacho-

dnie i z litewskimi planami wojny z Polsk o t ziemi, przy czem

widocznie zainteresowane w tej sprawie bezporednio ziemie w.

ksistwa z jego deniami si solidaryzoway. Wniosek taki jest

tern bardziej uprawniony, e póniej, gdy, jak widzielimy, spór

o Podole znik z widowni, ziemianie z poudniowych kresów w.

ksistwa, n. p. w r. 1478 ci sami Bracawianie ze starost Czarto-

ryskim 2), czyli si, taksamo jak w okresie poprzednim, n. p.

w r, 1453, z ziemianami Rusi koronnej w odpieraniu wspólnego

niebezpieczestwa tatarskiego.

Nie jest te wykluczonem, e to niebezpieczestwo, do

którego ju w owych latach i tureckie si przyczao ^), przyczy-

nio si równie do umierzenia sporów o przynaleno poszcze-

gólnych czci zagroonej Rusi poudniowej. Gdy bowiem te spory,

od r. 1455 mniejwicej, rozpoczy si na nowo, sytuacya w spra-

wie tatarskiej przedstawiaa si stosunkowo tak pomylnie, e nie

zdawao si grozi z tej strony powaniejsze niebezpieczestwo:

wszak wanie w r. 1455 Seid Achmet, przez Hadi Giraja osta-

tecznie rozgromiony, uwiziony zosta w Kijowie na rozkaz Ka-

zimierza i wywieziony do Wilna, gdzie stanowi cennego zaka-

dnika w stosunku do Zotej ordy a zarazem najlepsz gwarancy

trwaej wiernoci swego zwyciskiego przeciwnika, chana krym-

skiego; to te wówczas, w korzystnych okolicznociach, wspódzia-

1) Dugosz: Hist. V 372. *) Tame, V 678, por. niej!

') Tak n. p. juz w r. 14Ó3 obwarowywano Kamieniec podolski na obron

przeciw Turkom; tamie, V 383.



246 o. HALECKI

anie polsko-litewskie w tej sprawie, zarzdzone przez króla, wy-

woao tylko wzajemne niesnaski i rywalizacye ^). Ale niebawem

nastpi zwrot na gorsze, który nie pozwala ju myle o sporach

wewntrznych a zwaszcza mieszkaców ziem ruskich, bez wzgldu
na dzielc ich granic polityczn, zmusza przez wspólne klski

do wspólnego dziaania.

Nie miejsce tutaj przeprowadzi raz jeszcze rewizy polityki

Kazimierza Jagielloczyka wobec Tatarów ^). Wystarczy wskaza,

e gdy niedugo po uwizionym Seid Achmecie umar take, w r.

1466, wierny Hadi Giraj ^), odrazu susznie przewidywano konie-

czno lepszego odtd zabezpieczenia ziem ruskich *). Istotnie oka-

zao si niebawem, e teraz z jednej strony Tatarzy zawoascy
nie mieli ju przeszkody do nowych najazdów a z drugiej strony

rywalizacya o chastwo krymskie midzy synami zmarego wadcy,

wobec której Kazimierz nie zaj jasno okrelonego stanowiska, poo-

ya kres dotychczasowej pewnoci z tej strony. Zwaszcza, e, gdy

Litwa nawizaa stosunki z nowym chanem zawoaskim Achma-

tem, ten z poród synów Hadi Giraja, który ostatecznie Krymem za-

wadn, dzielny Mengli Giraj, poddawszy si pod zwierzchnicz

opiek Turcyi i sprzymierzywszy z Moskw
,
przemieni si w nie-

ubaganego wroga. To te rozpocz si ju za Kazimierza ów
dugi, zowrogi szereg napadów tatarskich, wpierw zawoaskich,

potem gównie krymskich, które si stay chroniczn plag Rusi

poudniowej. Oczywicie pierwsze zwykle paday ofiar ziemie ru-

skie w. ksistwa, dalej wysunite na wschód, z nich za znowu

najbardziej zagroon bya Kijowszczyzna, stanowica jak gdyby

pierwszy wa ochronny dla Woynia ">). Ale i w gb ziemi woy-

1) Tame, V 216.

-) Por. Puaski K.: Stosunki z Mendli Girejem 1469 — 1515; Papce Fr. : Pol-

ska i Litwa na przeomie wieków r., I s. 40— 43, 61/2, S3— 103, 218—233; Hru-

szewskij : Istorija IV- s. 319—329; Korzon: Dzieje wojen i wojskowoci w Polsce,

I 219— 224. Rozprawa N. Ernst'a: Die ersten Einfalle der Krymtataren in Siidrus-

sland (Zeitschr. f. osteurop. Gesch. HI 1— 58) zajmuje sie gównie ogóln charakte-

rystyk tych napadów i obrony przeciwko nim.

') Dugosz: Hist. V 470/1.

*) Cod. ep. 1,2 nr. 210.

*) Std n. p. wcale sprawiedliwem byo, e nieraz Kazimierz dochody z myta

uckiego przeznacza na wykup ziemian kijowskich z niewoli tatarskiej (IV ksiga zap.

metryki lit. pod r. 1488; Russk. istoricz. bibl. XXVII s. 306). Po strasznym napa-

dzie na Kijów w r. 1482, który jednak nie sign po za granice Kijowszczyzny,
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skiej zapuszczay si nieraz upiecze zagony albo te przez nieza-

sonit wcale Bracawszczyzn wpaday do ziem koronnych, do

Podola kamienieckiego i Rusi czerwonej nawet. Rzecz zrozumiaa,

e wobec tego obrona, dla której nie wystarczay rozrzucone po

olbrzymiej przestrzeni zamki hospodarskie i nionowadcze, na Wo-
yniu gównie kn. Zbaraskich i Ostrogskich i), musiaa by wspóln
na Litwie i w Koronie, tembardziej, e same siy litewskie, cho
czasem i one, gdy przychodzio do bitwy z najedcami, zdoby-

way sobie sukcesy 2), zwykle byy za sabe, aby od razu powstrzy-

ma pierwsz nawaJ. To te wiksze zwycistwa, jak zwaszcza

w r. 1487 królewicza Jana Olbrachta pod Kopystrzynem nad Mu-

rachw, na samej granicy midzy Podolem koronnem a Bracaw-

szczyzn, zasaniay i oswabadzay chwilowo i koronne i litewskie

ziemie Rusi 3).

Woy ucierpia bezporednio ju przez napad z 1469 r. *), do-

konany przez Tatarów zawoaskich i zczone z nimi zastpy

»Kozaków* ^), po wodz Maniaka. Ucierpia zas' tern dotkliwiej,

e król, ostrzeony przed najazdem przez przychylnego mu jeszcze

wówczas Mengli Giraja, sdzc, e gównym celem najedców
bdzie Podole, tam zgromadzi siy polskie i litewskie. To te
wprawdzie ta czs' Tatarów, która istotnie sza w kierunku Trem-

przy odbudowie zamku kijowskiego brali te udzia Woynianie i iJraclawianie (Papce,

o. c, s. 93/5).

1) Jak wskaza Papee (o. c, s. 130-), na zaopatrzenie warowni hospodarskich

na kresach szy np. w latach 1486/9 najznaczniejsze asygnaty skarbu litewskiego,

przy czem jednak wicej sie starano o zamki kijowskie i podolskie (Winnica i Bra-

claw) anieli o woyskie , z których tylko najbardziej zagroony Krzemieniec by
stosunkowo lepiej zaopatrzony (inwentarz z czasu koo 1480 r. w Russk. istor. bibl.

XXVII s. 371/2). Zbarascy mieli zamki we wszystkich gównych centrach swych dóbr:

w Zbarau (Dugosz V 609), Winiowcu, Koodniu i Równem (Arch. Sang. I nr. 75,

III nr. 73, 183). Zamki Ostrogskich znany dopiero z dokumentów z czasów synnego

ks. Konstantego (pocz. XVI w.) : wznosiy sie wówczas w Ostrogu , Dubnie , Krasio-

wie, Poonnem, Stepaniu (po Holszaskich) i Zwiahlu (Arch. Sang. III nr. 80, 98, 112,

115), lecz niektóre, n. p. w Dubnie, on sam dopiero wybudowa.

*) Cod. ep. III nr. 282 (r. 1479). *) Tame, III nr. 322.

*) Dugosz: Hist. V 530/1.

*) Wedug Dugosza wojsko tatarskie skadao sie gównie >ex fugitivis, prae-

donibus et exulibus, quos sua lingua Kozakos appellantc ; o takich Kozakach tatarskich

i pojawiajcych sie w tych samych mniejw. czasach Kozakach ruskich por. uwagi

Kruszewskiego w Zap. towar. Szewczenka t. 56, s. I—ó, Jabonowskiego: Pisma IV

362, i Korzona: Dzieje wojen i wojskowoci w Polsce, I 370/1.
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bowli , cofn si musiaa, lecz za to druga, posuwajca si póf-

nocnym szlakiem ^), nie spotkaa si dostatecznych do stawiania

jej oporu i bezkarnie spustoszya nietylko Kijowszczyzn
,

gdzie

wówczas jeszcze rzdzi Semen Olelkowicz, i okolice ytomierza

i Cudnowa, lecz std wpada te do poudniowego Woynia i przez

wos' kumisk nad górn Sucz i powiat krzemieniecki dotara

nawet a do powiatu wodzimierskiego.

Wogóle w ziemi woyskiej jej cz poudniowo- wschodnia,

powiat krzemieniecki, zawsze bya najbardziej naraon na spusto-

szenia. Okazao si to zwaszcza przy strasznym napadzie w czerwcu

1474 r. *), przy którym tutaj, w okolicy Krzemieca, nietylko, jak

zwykle, kraj zniszczono, lecz zdobyto nawet wyjtkowo jeden z gro-

dów obronnych, mianowicie Zbara, koo którego i póniej, w XVI
wieku , czyy si dwa z gównych szlaków tatarskich ^1. By to

ju napad Tatarów krymskich, cho podobno dokonany jeszcze

>bez rozkazu* *) chana Mengli Giraja przez jednego z jego braci.

Dugosz, który go nam opisa bardzo dokadnie, przedstawiajc

zwaszcza szczegóowo tragiczny los ow^ego zdobytego zamku wo-

yskiego i kniaziów Zbaraskich, bohatersko bronicych swego-

gniazda rodowego^), wierzy pogoskom, jakoby do tej wyprawy

skonili Tatarów zdradzieccy panowie litewscy; posdza te o

umyln z wol wodzów litewskich , ks. Czartoryskiego, zapewne

starost bracawskiego Michaa, i wojewod kijowskiego Marcina

Gasztoda, za to, e nie czekali na pocig szlachty koronnej, po-

dolskiej, lwowskiej i bezkiej, który podobno z tego powodu si

nie uda. Sam jednak zbija podobne przypuszczenie, wspomniawszy

przedtem, e wanie Gasztod, który z urzdu swego niewtpliwie

czuwa musia nad bezpieczestwem kresów, przestrzeg przed

najazdem króla, ten jednak w niebezpieczestwo nie uwie-

1) Byl to, jak wiadomo, t. zvv. póniej szlak »czarny«, którym ju wówczas

Tatarzy zwykle do WoJynia wiiadali ; tak n. p. ju w dokumencie z XV w. znajduje

sie wzmianka, e szlak tatarski z Kijowszczyzny na Woy szed od okolicy yto-

mierza przez SJucz, dobra kn. Koreckich, ChJapotyn, rzek Hory w glh ziemi wo-

yskiej (\Tch. JZR VIII/4 s. 128).

*) Dugosz, V 608/9.

*) Por. Jabonowski: Hist. Rusi po., s. 139.

*) »iniussu sui Caesaris« pisze Dugosz; por. uwagi Kruszewskiego, o. c.^

s. 322 przyp.

') Mylnie jednak Dugosz kn. Zbaraskiego, który sam podpali zamek swój)

i zgin^, nazywa Iwanem zamiast Wasilem; por. Wolff: Kniaziowie, s. 608.
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rzy i, zajty wypraw przeciwko Maciejowi Korwinowi, do której

nawet i litewskie wojska s'ciga, nie nadesa adnych posików;

Czartoryski za, jako knia woyski, chyba najmniej móg by
wspówinnym klsce, która, jak widzielis'my, gównie spada wa-

nie na Woy i jeden z tamtejszych rodów kniaziowskich, a sam

fakt, e poprzednio posowa z Litwy do Tatarów, jak zreszt

kilkakrotnie jeszcze póniej i), kn. Iwan Hliski, nie moe jeszcze

stanowi dowodu zdrady, zgoa niezrozumiaej w tych latach.

Okazao si tylko i przy tej sposobnoci, e jedynie wspólnemi si-

ami byo moliwem skuteczne odparcie lub przynajmniej ukara-

nie najedców, a powstajce wzajemne podejrzenia wiadczyy

tylko, jak koniecznem byo, aby akcya po obu stronach granicy

polsko-litewskiej odbywaa si w pewnym zwizku, przy cigem
porozumiewaniu si co do ruchów wasnych i wroga.

To ostatnie zwaszcza byo tem potrzebniejsze, e jedn
z najwikszych trudnoci przy walce z Tatarami byo wanie prze-

widzenie celu i kierunku ich najazdu, ich zrcznych, podstpnych

manewrów i szybkich posuni. Okazao si to zaraz przy nast-

pnym napadzie, jakim zostay dotknite ziemie ruskie, w r. 14782).

Wówczas Tatarzy, doszedszy do granic Podola koronnego, atwo
si mogli dosta midzy dwa ognie, gdy naprzeciwko nich wy-

ruszyo, zasaniajc Ru czerwon, pospolite ruszenie tamtejsze pod

wodz wojewodów ruskiego i podolskiego, za nimi za, w zamku

bracawskim
,

gdzie si schronia ludno litewskiego Podola , ze-

bra swe siy starosta Czartoryski. Wtedy orda, udajc odwrót

i zaczaiwszy si w lasach . poczekaa , a si rozeszy wojska pol-

skie, a wówczas, bezpieczna z tej strony, rzucia si na Bracaw,

zupia miasto i jego okolice i ledwo nie zdobya te zamku.

Podczas gdy ta wyprawa, idc poudniowym, t. zw. póniej

kuczmieskim szlakiem, taksamo jak szereg nastpnych^), daa si

gównie we znaki Bracawszczynie , Woy waciwy ucierpia

znowu dotkhwie przy napadzie z r. 1491 *). Wtedy to bowiem.

») Wolflf, o. c, s. 79; Papee, o. c, s. ói, 230/2.

«) Dugosz, V 677 '8.

') N. p. w r. 1480, kiedy to ten sam Czartoryski zdoJal ujf dwóch murzów

tatarskich (Papee, o. c, s. 61/2).

*) Pap^e, o. c, s. 227/8; Hruszewskij, o. c, IV* 329, gdzie w przyp. 2 s§

podane ródJa do dziejów tego napadu ; ciekawa dla nas wzmianka o wspódziaania

Wolynian z Polakami znajduje si w latopisie supralskim.
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po gronych ruchach tatarskich w latach bezporednio poprze-

dnich 1), niepokojcych jednak gównie tylko Podole i nieszcz-

liw Kijowszczyzn, nastpi w zimie z r. 1490 na 1491 jeden

z najstraszniejszych najazdów a w gb obu pastw Kazimierzo-

wych . bo przeszedszy Woy cay, spustoszywszy kraj i spaliwszy

nawet- daleki Wodzimierz, wpadli Tatarzy te do Rusi koronnej

i dotarli niemal a do Lublina. Tym razem jednak solidarny od-

pór ze strony litewskich i polskich ziem Rusi uda si szczliwie

i dowiód najlepiej skutecznoci takiej wspólnej akcyi: Woynianie

bowiem, pod wodz starosty uckiego kn. Semena Jurjewicza Hol-

szaskiego, który si i póz'niej nieraz odznacza w bojach tatar-

skich, zczyli si z »Lachami«, ze szlacht czerwonorusk pod

wodz Mikoaja z Chodcza , i uderzywszy pod Zasawiem na wra-

cajcych z bogatym upem najedców, zadali im cik klsk
i plon odbili.

Wtedy byli to podobno Tatarzy zawoascy, ale naogó gów-

nym i najniebezpieczniejszym wrogiem by teraz Krym, którego

chan Mengli Giraj, nie ograniczajc si do planów na Kijów, wa-

nie zaraz po mierci Kazimierza Jagielloczyka w korespondencyi

dyplomatycznej z sojusznikiem swoim w. ks. Iwanem Wasilewiczem

wspomina nawet o zdobyciu Woynia, o wyprawie na Kraków!^).

Jak wiadomo, nie ustay te ju na dugie lata, na wieki cae, na-

pady i pustoszenia z tej strony, którym nie zdoa przeszkodzi

system obronny w. ksistwa, dziercego w swem rku a do unii

lubelskiej cay niemal pas graniczny, ani te pomoc ze strony

Korony. Ale cho do pewnego stopnia nie poszo te na marne

dowiadczenie nabyte ju w omawianym przez nas pierwszym okre-

sie tych najazdów perekopskich, dowiadczenie, które nakazywao

wzajemne porozumienie i wspódziaanie ziem w. ksistwa i Ko-

rony przy akcyi odpornej i zabezpieczajcej. To te w nastpnych

latach, ilekro bogatsze róda pozwalaj wgldn bliej w szcze-

góy tej akcyi, spotykamy te wyrane lady takiego porozumie-

1) Gówne napady w. r. 1487 (wspomniane wyej zwycistwo Jana Olbrachta

pod Kopystrzynem) i 1489, oba dokonane — w przeciwiestwie do poprzednich —
przez zdradzieckich sprzymierzeców zawoJaskich ; drugi , cho równie gtównie

dotkn Podola koronnego i litewskiego, okolic górnego i rodkowego Boha, sign
moe take do ssiedniej Krzemieniecczyzny, bo królewicz wojska polskie rozpuci

koo Zbaraa (Pape, s. 225/6).

2) Sbornik russk. imp. obszcz. XLI s. 1 52/3.
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wania si i cznoci; tak n. p. s one ju bardzo widoczne w kilka

lat po mierci Kazimierza, gdy na samym kocu XV wieku pow-

staa w Koronie pierwsza próba organizacyi obronnej na kresach,

gdy rzeczywicie starostowie graniczni, czuwajcy pod kierow-

nictwem Piotra Myszkowskiego nad bezpieczestwem Rusi czer-

wonej i Podola koronnego, raz po raz znosili si z ziemiami rus-

kiemi Litwy, z Woynianami zwaszcza, dla zbadania planów i

kierunku napadów tatarskich i dla wzajemnej pomocy przy ich

odparciu ^).

Ta wanie wspólno niebezpieczestwa, którego nie odczu-

way naleycie dalej odlege czci obu pastw jagielloskich, np.

Wielkopolska lub Litwa waciwa, i wynikajca std solidarno

w jego zaegnywaniu wytworzyy ten silny czynnik wspólnoci

midzy rozdzielonemi ziemiami ruskiemi , który, wzmacniajc si

cigle, przyczyni si nienajmniej do ich poczenia w r. 1569.

Potrzeba byo takiego czynnika, wywoanego przez stosunki ze-

wntrzne, poniewa w yciu wewntrznem, skoro tylko Woy
z Bracawszczyzn znalazy si pod bezporedni wadz Litwy,

inne zwizki z zachodni poaci Rusi poudniowej, jak ju wspo-

mnielimy, rozluniay si coraz bardziej.

Wiemy, e przywilej ziemski z 1447 r., rozcigajcy si teraz

bez zastrzee take na W^oy, zamyka go, jako cz skadow
w. ksistwa, dla przybyszów z poza granic tego pastwa, zabra-

niajc im nietylko dostpu do jakichkolwiek urzdów, ale nawet

korzystania z hojnoci hospodarskiej przez nadania lub chociaby

dzierawy. Widzielimy, e ledwo panowanie litewskie tam si

utrwalio, wycofa si z Woynia jeden z tak bardzo nielicznie

tam osiadych Polaków; jeli bowiem wogóle wspomniany przepis

przywileju gównie przeciwko przybyszom z Korony si zwraca, to

szczególnie w danym wypadku, w ziemi woyskiej, o adnych
innych »extranei« chodzi nie mogo, jak tylko o Koroniarzy, a

to oczywicie bez wzgldu na narodowo polsk lub rusk. Nie

antagonizm narodowociowy bowiem w dzisiejszem znaczeniu po-

dyktowa ten i podobne przepisy, lecz partykularyzm terytoryalny,

ziemski. To te usta pod rzdami Litwy napyw ziemiastwa

czerwonoruskiego na Woy , tak silny za Swidrygiey, napyw

1) Akta i listy Piotra Myszkowskiego (Arch. komisyi hist. VIII), zwaszcza

nr- 29, 53, 58, 67 (r. 1499).
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rodzimy pod wzgldem etniczym , lecz obcy ze stanowiska pa-
stwowego w. ksistwa. Co wicej, jakby na potwierdzenie tego

z natury rzeczy negatywnego spostrzeenia, widzimy te pewne
przynajmniej lady usuwania si na odwrót ywiou woyskiego
z Rusi koronnej. Wiemy ju, e przez t sam zamian, która

usuna z Woynia w r. 1454 Polaka Zygmunta z Grabkowa, poz-

by si swych dzieraM' czerwonoruskich take knia na Buremlu wo-

yskim, Micha Konstantynowicz. Wprawdzie jeszcze dziesi lat

póniej dziedzicz jego synowie dobra matczyne w ziemi halickiej ^),

wprawdzie take przedzielnicka ga Nies'wizkich w ziemi prze-

myskiej pozostaa 2), ale i takie rody nie wytrway dugo w trudnej

roli »sujets mixtes*: albo, jak pierwsi z nich, Kurcewicze, osta-

tecznie przecie na Woy si przeniosy i z dóbr tamtejszych

nazw trwa przybray (a wic Buremiscy a ju nie Olszaniccy),

albo te, jak drudzy, Przedzielniccy, odczywszy si na zawsze od

gównego pnia rodowego, osobn na Rusi czerwonej wytworzyy

rodzin, która jednak w tej ziemi, nieznajcej kniaziowskiego

monowadztwa, niedugi ju ywot wioda. O dalszem zas' osa-

dzaniu tam i zaopatrywaniu kniaziów z ziem ruskich Litwy oczy-

wicie ju niema mowy. Nie inaczej te byo z rodzinami szla-

checkiemi Woynia, które przedtem take na Rusi czerwonej dzie-

dziczyy: tacy n. p. Hulewicze z Wojutyna na Woyniu, odkd
si stali :»terrigenae Magni Ducatus Lituaniae*, nic ju nie mieli

do czynienia w ziemi lwowskiej i ju za Kazimierza Jagielloczyka

wystarali si o konsens królewski na odstpienie komu innemu

dzieronych tam królewszczyzn '), które istotnie kilkanacie lat

póniej wykupi z ich rk jeden z Herburtów*). Co wicej, nawet

wielkie rody herbowe, wspólne dla obu czci dawnego pastwa ha-

licko- wodzimierskiego, dziel si teraz, chociaby drog sprzeday

dóbr po jednej stronie granicy ^), na czerwonoruskie i na woy-
skie wycznie rodziny, co jednak dopiero niej omówi nam przyj-

dzie, gdy si zastanowimy nad zmian w roli tych rodów na Wo-
yniu. Conajwyej w warstwie mieszczaskiej tej ziemi nie przy-

szo, dziki zgoa odmiennym warunkom bytu, do tak cisego

") Wolff: Kniaziowie, s. 15. ^) Tame, s. 404.

') Matric. Summ. I nr. 1987 (r. 1489).

*) Prochaska: Materyaly archiw., nr. 229.

') Por. Arch. Sang. I nr. 69; Akty JZR II nr. 70.
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zamknicia si od strony zachodu, i gdy Kazimierz pod koniec

swych rzdów wystawia przywilej dla mieszczan uckich, wyranie
wród nich wymieni > Lachów i Ru« ^); mao to jednak mie
mogo znaczenia wobec bardzo sabego rozwoju miast woyskich
w tych wanie czasach -).

Za to, jak równie ju wiemy, przy przyczeniu Woynia do

Litwy adnego nie wydano rozporzdzenia, któreby zabraniao lub

chociaby tylko utrudniao napyw do tej ziemi z innych czci
w. ksistwa litewskiego. To te do tych nielicznych dotd rodzin

szlacheckich z Litwy waciwej, które ju przedtem tutaj dobra

otrzymay, do Gasztodów, dziedziczcych dalej na Poonnej pod

uckiem ^j, do Dorgiewiczów i Dowgiaowiczów, których równie

i teraz na Woyniu spotykamy *!, przybywa obecnie cay szereg no-

wych, tak e do pewnego stopnia mówi moemy o drugiej fali

oywionej kolonizacyi litewskiej w tych stronach. O ile bowiem
pierw^sza, napyw licznych potomków Giedymina po pierwszej oku-

pacyi litewskiej Woynia w w. XIV, miaa charakter wybitnie knia-

ziowski, o tyle obecnie, w czasach, gdy ywio rdzennie litewski

skada si wogóle ju niemal wycznie z rodów paskich i bo-

jarskich, takie te przewanie rody z Litwy cilejszej tutaj przy-

byway.

*) Russk. istoricz. bibl. s. 429 = Akty Zap. Rossii I nr. 90. Dokument z lat

1487/1490; w kopii metryki lit. w Arch. gównem warsz. (Ms. 191 A s. 396) do-

pisano na marginesie naj prawdopodobniej szy istotnie r. 1488. — Wójtem wodzimier-

skim i litowiiskim ,^ którego spotykamy w r. 1488 (Russk. istoricz. bibl. XXVII s. 145,

424) jest Fedko Iwanowicz , oczywicie Rusin; take wójtowie uccy z tych czasów

(Waciuta I461, Trusz 1490 — Arch. Sang. I nr. 56, 97), oraz mieszczanie wystpujcy

w rónych dokumentach maja przewanie ruskie nazwiska.

*) adne ju za Kazimierza nie powstao miasto nowe , tak e Aleksander,

pozwalajc w r. 1498 na zaoenie miasta w Dubnie, skary si na >longam oppi-

dorum distantiam* na Woyniu (Arch. Sang. I, nr. 115). Niepomylnem te musiao

by dla mieszczan coraz wiksze znaczenie ydów: pod koniec rzdów Kazimierzowych

iydzi uccy i brzescy mieli wydzierawione myta w ucku , Peremilu , Wodzimierzu,

Litowiiu i Zwiahlu (Russk. istor. bibl. XXVII 222/4, 243), niektórzy mieli nawet

dobra ziemskie z nadania Witoda i widrygiely (Akty JZR I nr. 38).

*) Por. róda dziejowe VI s. 61, 67. Po Janie i Marcinie Gasztodach, którzy

tu nawet robili nadania bojarom, Kazimierz Poonn wzi »k'swojej ruce«, a Aleksan-

der nada j nastpnie Wojciechowi Kuczukowiczowi, lecz jeszcze w r. 150? Olbracht

Gasztod roci sobie do niej pretensye jRussk. istor. bibl. XX s. 564, 566 7),

*) Arch. Sang. I nr. 46, 57 (r. 1463).
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Duo wiata na t kolonizacy litewsk rzucaj dwa z nie-

licznych w tej epoce nada ziemskich Kazimierza na Woyniu, oba

wystawione 20 kwietnia 1478 r. na zjedzie litewskim w Brze-

ciu, na którym widocznie król , odrzuciwszy ponown prob pa-

nów w. ksistwa o ustanowienie osobnego w. ksicia 1), cho w inny

sposób pragn ich sobie zjedna 2). Otó w pierwszym z tych

dokumentów 3) dzierawca wokowyski Jan Andrzejewicz Dowojno-

wicz otrzyma trzy wsie w powiecie uckim, które poprzednio po-

siadaa nieznana bliej »ducissa Iliaschowa«, w drugim *) za nada
król Bartoszowi Montowtowiczowi dwie wsie w powiecie wodzi-

mierskim, tak jak je przedtem trzyma od króla Olechno Wydy-
ginowicz. Ten ostatni szczegó jest dla nas szczególnie ciekawy,

poniewa wiadczy, e ju poprzednio, przy nieznanej sposobnoci,

otrzyma te dobra Litwin rodowity, podczas gdy w pierwszym

wypadku chodzio, jak si zdaje, o posiadoci nalece przedtem

do woyskiej rodziny kniaziowskiej °). Najwaniejszem jest jednak,

e obaj obdarowani pochodzili z rodzin nietylko znakomitych

w rdzennej Litwie^), lecz takich w dodatku, które po mierci Swi-

drygiey przodoway w staraniach, aby Litwinom zapewni posia-

danie Woynia: wszak posowie litewscy, którzy, jak wspomina-

limy, ju w sierpniu 1452 r. przybyli w tej sprawie do Polski,

to ojciec Jana Andjuszko Dowojnowicz i brat Bartosza Micha
Montowtowicz '). Wida wic, jak dobrze si opacay panom li-

1) Dugosz: V Ó69 70.

-) z tej samej daty 20 IV 1478 znamy jeszcze nadanie Kazimierza dla mar-

szaka dworskiego Jana Kuczuka z Solcznik (Krupowicz: Zbiór dypl. nr. 21; orygi-

na obecnie w Bibl. publ. w Wilnie, perg. nr. 24); syn jego Wojciech za Aleksandra

wystpuje na Woyniu i by namiestnikiem wodzimierskim.

*) AGZ VI nr. 124; por. Arch. Sang. III nr. 19.

*) Arch. Sang. III nr. 20; por. te£ nr. 21 (mandat król. do tamtejszych pod-

danych) i 26.

^) Co prawda, jedn z tych wsi, Satyjów, otrzyma! by ju w r. 1442 pan

litewski Dorgi (Dok. I s. 55'), lecz w r. 1465 wystpuje nieznana zreszt »kniahini

Satyjewskaja« (Arch. Sang. I nr. 61), identyczna zapewne z ow ks. Iliaszow.

*) Boniecki: Poczet rodów, s. 48, 187/8; por. te Arch. Sang. I nr. 53,

III nr. 26, oraz nadania w III ks. metryki lit.

') Dugosz, V 114; Michaa Montowtowicza poznamy niej jako starost

uckiego, synowie jego Jurij i Jakób byli po kolei namiestnikami krzemienieckimi za

Aleksandra i Zygmunta I (Boniecki: Poczet rodów, s. 1S8/9, gdzie te wiadomoci

o dobrach tej rodziny na Woyniu w wieku XVI).
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tewskim ich ówczesne usiowania i jak zrcznie postpili , nie za-

strzegajc dóbr woyskich wycznie dla miejscowego ziemiastwa.

Z okolicznocioAvych wzmianek, jak ta o Wydyginowiczu,

przekonywamy si, e tych przybyszów z Litwy byo naturalnie

o wiele wicej. Tak n. p. ju znacznie wczes'niej llinicze weszli

w posiadanie Studienki pod Krzemiecem, której co prawda przed

r. 1477 pozbywa si drog zamiany Iwaszko llinicz^), szwagier

Dowojnowiczów a zi Dowgirda -), obdarowanego na Woyniu
ju w^ r. 1442; przedstawiciel innego za znowu monego rodu

litewsko -ruskiego, p. Wasyl Chrebtowicz, wystpuje na Woyniu
od r. 1463 i, pomnaajc swe dobra tutejsze przez zakupna i na-

dania, szybko dochodzi do znaczenia 2). A cho o Litwinach, pia-

stujcych urzdy na Woyniu, w innym zwizku mówi bdziemy,

ju tutaj zaznaczy trzeba, e piastowanie starostwa bracawskiego

a nastpnie uckiego razem z godnos'ci marszaka ziemi woyskiej
przez Piotra Janowicza Montygierdowicza ^) wyranie o tern wiadczy,

e take ta rodzina, jedna z najznakomitszych na Litwie w XV wieku,

conaj mniej koo r. 1480 w tych stronach pojawi si musiaa.

Z rodzin kniaziowskich z rdzennej Litwy jedna tylko, ale

za to najpotniejsza, osiada wówczas na Woyniu, gdzie rów-nie

niebawem dosza do wielkiego znaczenia, mianowicie znani nam do-

brze Olgimuntowicze Holszascy. Wspomnielimy ju, e kn. Jurij

Semenowicz, tak czynny w chwili mierci Swidrygiey, zapewne wa-
nie za swoj oywion wówczas dziaalno dla zapewnienia Li-

twie Woynia, otrzyma w tych czasach od Kazimierza dobra ste-

paskie w pónocnym zaktku powiatu uckiego, ssiadujce z jego

*) Arch. Sang. I nr. 77; na litewskie pochodzenie liiniczów wskazuje dok.

archiwum niewieskiego 2 r. 147Ó (Dzia I nr. 1091).

-) Por. Boniecki, o. c, s. 9Ó.

') Arch. Sang. I nr. 4O, 72, 89; III nr. 345 (wzmianka w dok. 1528 r.). Por.

Russk. istor. bibl. XXVII s. 544 etc.

*) Por. spisy urzdników u Wolffa (Senatorowie i dygn.) i Bonieckiego (Po-

czet, dod.) pod odpow. godnociami. Sprostowa naley na podstawie Arch. Sang.

I nr. 13, e on nie by starost brasiawskim (na Litwie waciwej) koo r. 1480,

lecz bracawskim (na Podolu litewskiem) w r. 1482. Wedug T. J. Steckiego: Radzi-

wiowska Oyka (Przegl. powsz. 1887 czerwiec) posiada na Woyniu dobra oyckie.

O wiele rzadziej syszymy o osiadaniu na Woyniu rodzin z innych ziem poudniowej

Rusi, pozostajcych pod wadz Litwy: tak n. p. przenieli sie tutaj ziemianie kijowscy

Doroticze, gdy Semen Olelkowicz odebra im ojcowizn (Russk. istor. bibl. XX s. I190,

wzmianka w dok. z kolo r. 15 12).
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polesk Dubrowic; z synów za kii. Jerzego Iwan i Semen, który

w Stepaniu zamek zbudowa, szybko pomnoyli tutejsze nabytki

swego rodu, enic si z kniaziównemi woyskiemi, jeden z Czar-

torysk, a drugi ze Zbarask i). Drog maestw dostali si te
na Woy w tych samych mniejwicej czasach i inni jeszcze knia-

ziowie z pónocnych stron, lecz nie z Litwy was'ciwej, tylko z Bia-

ej Rusi, przedewszystkiem dwie latorole rozgazionego rodu

Druckich, dawnych gorliwych stronników Swidrygiey 2). I tak

knia Bohdan Wasilewicz Drucki, którego matka, córka synnego

Jurszy, bya siostr Olizarowej Szyowiczowej, otrzyma od tej osta-

tniej, jako siostrzeniec, dawn posiado rodu Olizarowego Lubcz
w powiecie uckim*), a od brata jego Romana, który po nim

dobra te obj, posza rodzina kn. Druckich - Lubeckich , biorca

od tej wsi swe nazwisko. Inna ga Druckich, Putiatycze, równie

niebawem na Woy przyby musiaa, gdy ju w r. I458 i 1466

kn. Putiata pojawia si w Ostrogu*) a pod koniec rzdów Kazi-

mierza Jagielloczyka wystpuje syn jego kn. Iwan Putiatycz jako

horodniczy ucki ^). Z tych samych stron co Druccy przyszli równo-

czenie do ziemi woyskiej kn. ukomscy ^), a wreszcie z dalszego

jeszcze pónocnego wschodu jeden z wypieranych przez Moskw
ks. twerskich'), wród których, jak wiemy, niegdy widrygieo

znalaz sobie on.

1) Wolff: Kniaziowie, s. 99, 608. Zapis Zbaraskiej dla mea w rch. Sang.

I nr. 93; matka jej pochodzia prawdop. z dawnych kniaziów stepaskich, gdy

jeszcze w r. 1507 miaa do Stepania pretensye, jako do ojcowizny (Russk. bibl. XX
s. 548, por. 547)

2) Por. do nastpnych uwag genealogi u Wolffa, o. c, s. 64. W kwestyc

pierwotnego pochodzenia Druckich (por. uwagi ks. Puzyny w Mie. herald. I9II

s. 78) tutaj oczywicie wchodzi nie potrzebujemy; w epoce, o której mówimy,

w kadym razie ju od dawna siedzieli na Biaej Rusi.

3) Arch. vSang. I nr. 138—140, HI nr. 49. Por. Wolff, o. c, s. 58, 202.

*) Arch. Sang. I nr. 52, 64, 65.

5) Arch. JZR VIII/4 nr. 8; Russk. istoricz. bibl. XXVII s. 239, 287, 292

(r. 1486/8). Por. Arch. Sang. I nr. 85. Brat jego Dymitr jeszcze 1467 r. wystpuje

na Biaej Rusi, koo Drucka (Tame, nr. 135). Niewiadomo, skd pochodzi kn. Iwan

Krokotka, któremu król w r. 1484 nada Jaowicze w pow. uckim po wdowie wi-

drygiey (Archiw JZR VIlI/4 s. 106); by moe równie z Biaej Rusi , z ziemi smo-

leskiej (Wolff, o. c, s. 185).

«) Arch. Sang. I nr. 46, 92 (1463, 1488); por. Wolff, o. c, s. 213/4.

') Wolff, o. c, s. 547/8 (nadanie Pieczychwost po Dowgiaowiczu w r. 1489;

por. Archiw JZR VIII/4 s. 281). Nadto pojawiaj si wówczas — od r. 1475 —
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Do ziemiastwa a zwaszcza monowadztwa woyskiego przy-

byo wic z rónych stron w. ksistwa sporo obcych ywioów,
którym przez przyczenie tej ziemi do Litwy i niedostateczne

zabezpieczenie jej de partykularystycznych droga do niej sta-

na otworem. Poniewa jednak
,
jak to niej dokadniej przed-

stawimy, ywioy te, cho przewanie nawet obce narodowo-

ciowo a czasem i wyznaniowo, dosy szybko z ziemi woysk
si zrastay, monowadztwo tutejsze nie byoby si moe mimo
to tak zasadniczo przeksztacio

,
gdyby nie doniosa przemiana,

jaka si dokonywaa równoczenie wród jego miejscowego, daw-

niejszego zastpu. Xa ni te szczególn naley zwróci uwag
i potem dopiero zrozumie si naleycie, jak powstay na Woy-
niu te stosunki spoeczne, które s charakterystyczne dla niego

w wieku XVI. •

Przekonalimy si, omawiajc ustrój spoeczny Woynia za

czasów Swidrygiey, e najdawniejsz, gniazdow w tej ziemi war-

stw ziemiastwa stanowiy odwieczne nie-ksice rody i rodziny

szlacheckie z czasów pastwa halicko -wodzimierskiego, których

rozlege posiadoci, przewyszajce wikszo udziaów kniaziow^-

skich, skupione w najludniejszej, najbogatszej czci Woynia, za-

pewniay im przewane stanowisko, wzmocnione po czci te
przez organizacy rodow i zwizki z krewnymi na Rusi koronnej.

Otó ich to wanie znaczenie zachwiao si i spado niepomier-

nie ju zaraz w pierwszym okresie rzdów litewskich na Woyniu.

Zgóry przy tern zastrzedz si trzeba, e nie byo to skutkiem ja-

kiego ucisku lub wrogiej polityki w. ksistwa, które, jak wi-

dzielimy, nawet po spisku 1453 r. powstrzymao si od surowej

represyi, lecz w znacznej czci spowodowane zostao przez oko-

licznoci raczej przypadkowe, a nadto te przez ogóln zmian sto-

sunków wewntrznych i zewntrznych po przyczeniu do Litwy.

Przypadkowem byo niewtpliwie to. e wymieray, przynaj-

mniej po mieczu, wanie najpotniejsze z tych rodzin szlacheckich.

Niemira nie dugo przey burzliwe lata 1452 3. a ledwo upyno
jedno dziesiciolecie, gdy ofiar krwawych zwad prywatnych padli

w pow. wodzimierskim bujnie póniej rozrodzeni kn. Róiyscy (z Róyna kolo Kowla),

pierwotnie Rohowiccy (z Rchowicz w po. wschodniej czci powiatu — por. ich

dokumenty majtkowe, zebrane w Arch. JZR VIII'4)
;

jeli susznie wywodzi ich

tradycya od Narymunta Giedyminowicza, to i ten ród kniaziowski do przybyszów

litewskich zaliczy trzeba.

O. HaUcki: Oscatnie lata Swirirygielly. ly
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jedyny jego syn a taksamo te bratanek jego Tyszko, ostatni po-

tomkowie wielkiego domu Riazanowiczów, najznakomitszych przed-

stawicieli rodu Korczaków, po których > blinich nikoho sia nie

ostao*^). Najmoniejszy za z Kierdejów, Olizar Szyowicz, yf
wprawdzie duej i znaczn jeszcze odegra rol, ale jeszcze za

panowania Kazimierza Jagielloczyka i on bezpotomnie zszed ze

wiata 2). Jes'li dodamy do tego, e znany nam równie jako jeden

z pierwszych panów woyskich Paszko Dachnowicz, starosta wo-
dzimierski, tylko córki zostawi ^j, e Andrzej Wootowicz prawdo-

podobnie wcale nie mia potomstwa *), to zrozumiemy, e ten zbieg

okolicznoci nie móg pozosta bez znaczenia. Dalej zupene od-

dzielenie Woynia od Rusi koronnej, zamknicie jego zachodniej

granicy, wyrane zaznaczenie, e naley obecnie do innego pa-
stwa, ha nikim oczywicie nie odbio si tak fatalnie, jak wanie
na tych rodach, które po obu stronach tej granicy byy osiedlone.

Nietylko usta musiao pomnaanie i uzupenianie si szeregów

ziemiastwa woyskiego przez krewnych z Rusi czerwonej, ale

zdarzao si nawet, ze rodziny, dziaajce gównie w Koronie, ma-

jce jednak znaczne równie posiadoci na Woyniu, pozbyway
si tych dóbr, mimo odwiecznych zwizków z t ziemi, w po-

dobny sposób, jak wieszej daty przybysze z Polski; tak uczyni

n. p. inny znakomity czonek rodu Kierdejów, Wako Dusicz

z Kwasiowa, który, piastujc w Koronie godno kasztelana chem-
skiego, sprzeda w roku 1470 rodzinny Kwasiów w powiecie

1) Testament Jakóba, syna Niemiry, w Arch. JZ Rossii VII/l nr. 3' (por.

Wolff, o. c, s. 23, Ó07); o Tyszce, którego zabili wani poddani w Sominie oddzie-

dziczonym po stryju Kozarynie , wzmianka w dok. z r. 1499 (Russk. istor. bibl.

XXVII s. 766).

') Niesusznie Boniecki (Poczet, s. 219) Seka, Fedka i Waka Olizarowiczów

uwaia za jego synów, gdy z rozporzdze majtkowych jego iony wynika z ca
pewnoci, e potomstwa, zwaszcza mskiego, nie zostawi (Arch. Sang. I nr. 91,

138 — 140 por. te Leontowicz: Akty nr. 277). Zreszt Fedko Olizarowicz sam ju
otrzymuje nadanie przed r. 1443 (Dok. I s. 46'^), a Seko, czsto wystpujcy w ró-

dach z drugiej poowy XV w., bodaj czy nie pochodzi z ziemi smoleskiej (por.

Akty ZR I nr. 100).

') Por. Wolff, o. c, s. 132.

*j Wdowa jego wychodzi II v. za ks. Aleksandra Sanguszkowicza, w którego

dom wniosa niektóre przynajmniej posiadoci pierwszego ma (Wolft", s. 423/4;

Arch. Sanguszków, I nr. 118). Po Andrzeju ju o adnym Wolotowiczu nie syszymy.
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Juckim wraz t lO innemi wsiami ^), a taksamo zrobi te jeden z Kor-

czaków czerwonoruskich Hryko Baaban -). Ale w dodatku sto-

sunki na Woyniu zmieniy si teraz i pod innym jeszcze wzgl-

dem; za Swidrygiey dobra szlacheckie, niemniej od kniaziowskich,

pomnaay si nieustannie przez hojne jego nadania, gdy za Wo-
y dosta si pod rzdy Kazimierza, to nie by on ju tym nie-

opatrznym modziecem, który rozdawa dobra hospodarskie w w.

ksistwie, pod wpywem swych panów rady, jeszcze hojniej od

swego stryja, lecz dos'wiadczonym wadc, który si pozbywa
swych dochodów przewanie tylko na rzecz istotnie zasuonych

stronników. Widzielis'my, e nawet, gdy w r. 1452 i przedtem

szczególnie chodzio o pozyskanie ziemian woyskich, ogranicza

si do zatwierdzania im dawnych posiados'ci, i wspomnielis'my te,

e po ugruntowaniu rzdów litewskich na Woyniu przywileje dla

szlachty tamtejszej wogóle ustaj. Spotykamy si nawet z wrcz
odwrotnym objawem, e n. p. wdowa po Olizarze Szyowiczu cz
dóbr mowskich królowi zapisuje! 3). Pod koniec panowania Ka-

zimierza, zwaszcza w dziewitem dziesicioleciu XV wieku, nada-

nia jego, take dla Woynian, wprawdzie si mno, lecz byy to

ju czasy, gdy król nawet ksitom i monowadcom zamiast

kilku wsi lub kilkudziesiciu ludzi i rozlegych pustkowi darowy-

wa po kilka lub kilkanacie kop z dochodów swoich z myta.

karczem lub dani miodowej, czasem nawet par okci sukna

lub szub lisi*). Takie oczywicie nadania, cho raz n. p. w r.

1489 dostay si równoczenie caemu szeregowi ziemian woy-

1) Arch. Sang. I nr. 69. Jeszcze w r. 1507 inni Dusicze, ziemianie woyscy,

mieli pretensye do tych dóbr (tamie, III nr. 74). Zdaje si, e do Dusiczów z rodu

Kierdejów nalea te Olechno Juriewicz >Czuska« czyli »Ziusicza«, który równie

sprzedaje (w r. 1458 w Ostrogu 1 ojczyste dobra w tych stronach, wie Koniuszki

(tame, I nr. 52, 59, 60), mieszczaninowi ostrogskiemu (obowizujc sie zastpowa

go na wyprawach wojennych), który je odprzeda niebawem ks. Ostrogskim.

*) Sprzedaje »imienie swoje nabytoje \Vsiekrewo« we Wodzimierzu 26 IX

ind. 3 (Akty JZR II nr. 70), t. j. prawdop. r. 14Ó9 lub 1484.

*) Tame. I nr. 138.

*) Ob. zapiski skarbowe p. t. »Fedkow rejestr«, rozpoczynajce IV ksig za-

pisów Metryki lit. (Russk. istoricz. bibl. XXVII s. 182 —325) i uwagi o nich u Fr.

Papee'go: Polska i Litwa, I s. 15/6 przyp. i. — Bardzo pouczajcem jest porówna-

nie tych i innych nada Kazimierza z ostatnich kilkunastu lat panowania, w IV ksi-

dze , z jego nadaniami z pierwszej czci rzdów w III ksidze metryki. Por. te

Arch. Sang. III nr. 27/8, 30-36.

17*
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skich ^), nie mogy podnie ich zamonoci i wpywu, który si
przecie wówczas gównie na dobrach ziemskich opiera.

To te ci potomkowie dawnej, gniazdowej szlachty woy-
skiej, których po wymarciu jednych a wycofaniu si drugich

spotykamy jeszcze w tej ziemi, potomkowie wiernych stronni-

ków i dostojników Swidrygieowych , niczem ju nie przypomi-

naj wybitnej roh dziejowej i spoecznej swych ojców i dziadów.

I tak n, p. o wnuku monego Pietrasza aniewicza Mylskiego,

z rodu Kierdejów, marszaka ziemskiego Swidrygiey, syszymy
tylko, e mia spór z przeorem uckim i e dosta jedno z takich

drobnych >nada< królewskich, o jakich wspominalimy przed

chwil -). Z takich te tylko mao znaczcych darów hospo-

darskich , z tranzakcyi majtkowych i obecnoci przy nich,

a conajwyej z jakiej fundacyi pobonej, znamy te dalsze po-

kolenia rodzin, zasiadajcych niegdy w radzie Swidrygiey: Cho-

oniewskich, Bohowitynów, Dusiczów, Kalenikowiczów, Siema-

szków, Denisków-Mukosiejewiczów^) i innych. Co do urzdów
za, to z bardzo nielicznymi wyjtkami, które, omawiajc zarzd

kraju, specyalnie podniesiemy, gniazdowe, nie -ksice ziemia-

stwo woyskie osigao conajwyej skromne godnoci chorych
lub kluczników. A jed^^ne, zdaje si, wystpienie jednego z nich

na szerszej widowni dziejów, to podpisanie przez Michaa Ale-

ksandrowicza Zaborowskiego, szlachcica ziemi woyskiej (h. Kor-

czak), pisma duchownych i panów ruskich do papiea w sprawie

unii cerkiewnej w r. 1476^).

Nic jednak nie mówi nam tak wyranie o stopniowem pod-

upadaniu starych rodzin szlacheckich w tym czasie, jak fakt, e
niektórzy z ich grona schodz dobrowolnie, cho niewtpliwie pod

1) Russk. istor. bibl. XXVII s. 310/2, por. te s. 315/6. Niemniej rzadko,

jak o nadaniach ziemskich w tej czci panowania Kazimierza, sJyszymy na Woyniu

o nabywaniu dóbr przez ziemian miejscowych drog zakupna; por. chyba nabycie

dwóch wsi krzemienieckich przez jednego z Bohowitynowiczów r. 148Ó (Arch. Sang.

III nr. 29).

2) Tame, s. 303, i Boniecki: Poczet, s. 119.

3) Tame (te s. 422) i n. p. Akty Zap. Rossii I nr. 84, Akty JZR II nr. 78,

Arch. JZR VlII/4 nr. "j^, 12, liczne dok. I i III t. Arch. Sanguszków, oraz ustpy

o poszczególnych rodach u Bonieckiego: Poczet.

*) Arch. JZR 1/7 s. 200; por. u Papee'go, o. c, I 27 przyp. I, ale take

krytyczne o tern pimie uwagi Buczyskiego w Zap. ukrainsk. nauk. towar, w Kijo-

wie 1914. kn. 13.
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naciskiem trudnoci ekonomicznych, do rzdu bojarów suebnych,

poddanych ju nie bezporednio w. ksiciu, lecz moniejszym knia-

ziom woyskim. Oto n. p. w r. 1466 p. Janko Czaplic, ze syn-

nego rodu Kierdejów, oddaje wie ojczyst Holcze kn. Iwa-

nowi Ostrogskiemu, dostajc za to oprócz 30 kop groszy dwór

kniazia Mieyriecze. przynaleny do Ostroga, z którego on i jego

dzieci mieli Ostrogskiemu odtd suy. Wprawdzie póniej sam

Janko, sprzykrzywszy sobie tak zaleno, »pojecha prócz* , lecz

za to ziciowie jego i ich potomstwo, którzy ten dwór oddziedzi-

czyli. kniaziom Ostrogskim , »hospodarom« swoim — jak ich na-

zywaj — nadal t sub peni musieli ^). e za ukad ten nie

by czem wyjtkowem, o tem wiadczy chociaby spostrzeenie,

e syn innego szlachcica woyskiego, p. Zieka obuskiego,

który w r. 1458 do wolnych »ziemian królewskich* nalea, na

pocztku XVI wieku zalicza si równie do bojarów suebnych

kn. Ostrogskich! -).

Jedno si teraz nasuwa wane ze wszech miar pytanie, kto

na Woyniu zaj miejsce gniazdowego monowadztwa szlache-

ckiego, tak co si tyczy rozlegych dóbr, jak wpywu poli-

tycznego i znaczenia w tej ziemi. Bezwarunkowo nie wystarcza

na to napyw, cho wcale liczny, ywioów obcych z innych cz-

ci w. ksistwa, któreby zreszt niewtpliwie, gdyby przewane

stanowisko wycznie dla siebie zagarn chciay, z silnym si

spotkay oporem tubylców. Inn te zupenie odpowied, a to

cakiem wyran i niechybn, znajdujemy w ródach: miejsce to

zajy rody ksice, w znacznej czci ju stosunkowo dawno na

Woyniu osiedlone, wzrastajce w znaczenie, obok panów -szlachty,

ju za czasów Swidrygiey i ju do nich zblione wzami powi-

nowactwa. Wystarczy dla uzasadnienia tego twierdzenia najwaniej-

sze przytoczy fakty. A wic przedewszystkiem ogromne dobra

Riazanowiczów przeszy po mierci ostatniego z nich do ks. Czar-

M Materya do tej sprawy: Arch. Sang. I nr. 04, 05. 88, 89, 90, III nr. 85;

Russk. istor. bibl. XXVII s. 519/20, 523; Leontowicz: Akty lit. mietr. nr. 95. Krótko

zwrócili na nia jui uwag Hruszewskij, V 102, i Downar-Zapolskij : Gosud. choz.

s. bib.

-) Zestawi naley Arch. Sang. I nr. 52 i III nr. 85 (wród wiadków). —
Inny szlachcic woyski , bliski krewny p. Iwaszka Niewzlicza (Jewlewicza), który

ongi w radzie widrygieJly zasiada, jest w r. 1489 sJug starosty uckiego Monty-

gierdowicza (Russk. ist. bibl. XXVII 437/8).
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toryskich, poniewa ks. Micha Wasilewicz by onaty z córk
Niemiry i); poowa dóbr Paszka Dachnowicza dostaa si przez

maestwo ks. Hoowniom- Ostroeckim a cz drugiej poowy
spada niewiele póz'niej na Sanguszl^ów 2); conajmniej cz po-

siadoci Andrzeja Wootowicza wniosa jego wdowa do rodu

swego drugiego ma, ks. Aleksandra Sanguszkowicza^); z maj-
tków Olizara Szyowicza to, co nie dostao si do rk króla, otrzy-

maa jego pasierbica, ona jednego z ks. Niewizkich ^), Lubcz
za zapisaa jego wdowa, jak ju wspomnielimy, jednemu z ks.

Druckich; ci sami wreszcie Niewizcy nietylko odzyskali swój

Zbara, który, jak widzielimy, chwilowo dzieryli Mukosiejewi-

cze^), lecz ponadto pomnaali te swe dobra przez zakupna: wszak

sam knia Semen, m pasierbicy Olizara, naby nietylko z rk
szlacheckich Równe ^), gdzie zamek wybudowa i od niego Ró-

wieskim si przezwa, lecz take ssiednie a rozlege dobra

kwasiowskie, które sprzeda wspomniany wyej Wako Kierde-

jowicz'), a w tem zakupywaniu dóbr ziemiaskich braa udzia

take ona Semena ^).

Widzimy wic, e zwaszcza ród kn. Niewizkich, który

w okresie przejciowym, midzy upadkiem tzw\ powstania Swi-

drygiey a ostatecznem ugruntowaniem wadzy litewskiej na ca-

ym Woyniu, nie pojawia si na szerszej widowni, który po-

litycznie i majtkowo ucierpia, gdy nawet w powiecie krze-

mienieckim musia chwilowo wraz z gówn swoj siedzib

Zbaraem odstpi przewodnie stanowisko panom Mukosiejewi-

czom, — teraz szybko wzrasta w mono i znaczenie. Istotnie

wanie w omawianych obecnie latach powstaway podwaliny

przyszej potgi tych znanych rodzin ksicych, na jakie si na-

stpnie rozdzielio potomstwo kn. Fedka Niewizkiego: Zbaraskich

*) Cyt. wyej testament jego syna Jakóba Wojny.

*l Wolff, o. c. s. 132; Arch. Sang. III nr. 141, 184.

^) Por. str. 258 przyp. 4; Arch. Sang. I nr. 118.

*) Arch. Sang. I nr. 91; te zas dobra Olizara, które spady na króla Kazi-

mierza, rozda ju w. ks Aleksander Ostrogskim i Sanguszkom (Arch. Sang. I nr. 145,

III nr. 45, 53).

5) Ju w r. 1463 Zbara z wszystkiemi przynaleno.ciami naley do wnuków

kn. Fedka Niewizkiego; Arch. Sang. I nr. 57.

8) Arch. Sang. I nr. 5Ó, por. III nr. 73; por. Wolff, o. c, s. to7.

') Tame
, I nr. 69. *) Tame , I nr. 98.
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przedewszystkiem , którzy ju wówczas od odzyskanego grodu to

nazwisko przybrali, Wiszniewieckich (od r. 1490) i innych mniej

znacznych. Ju przy dziale rodzinnym z r. 1463 ^) ogromne ich

dobra obejmoway w samym powiecie krzemienieckim trzy gówne
centra majtkowe: Zbara, Koode i Wiszniewiec. do których ra-

zem naleao blisko 60 wsi, z czego widzimy, e to prawdziwe ju
>latyfundyum« byo nietylko wcale rozlege, lecz take lepiej za-

siedlone od innych dóbr kniaziowskich na pónocnych i wscho-

dnich kracach Woynia; nadto ju wówczas posiada ten ród

take dobra w powiecie uckim , dwór Horodek z szeregiem wsi,

znacznie pomnaane przez wspomniane nabytki kn. Semena, a po-

niewa w kadym niemal z nastpnych dokumentów, dotyczcych

dóbr Zbaraskich, nowe miejscowoci si pojawiaj-), widzimy, e
rozszerzay si one cigle. Tylko dobra poryckie w powiecie wo-
dzimierskim, póniejsze gniazdo innej latoroli Zbaraskich, ks. Po-

ryckich
,
pozostaway za czasów Kazimierza Jagielloczyka jeszcze

w posiadaniu innej, nie ksicej rodziny tego nazwiska^), spowi-

nowaconej z Kierdejowiczami a pochodzcej od liii Wiaczkowicza,

któremu Poryck z przylegos'ciami nada jeszcze Witod *).

Oprócz Niewizkich, z przechodzenia dóbr paskich i zwiza-

nych z niemi wpywów politycznych w rce kniaziowskie gównie

skorzystay za czasów Kazimierza dwie jeszcze rodziny, mianowi-

cie, jak widzielimy, Czartoryscy i Sanguszkowicze, przemoni na

Woyniu ju za Swidrygiey, podczas gdy niezwyka potga Ostrog-

skich, którzy w XVI wieku wznieli si ponad te wszystkie ksi-

ce domy, wzrosa tak znakomicie i ugruntowaa si dopiero

w czasach po-Kazimierzowych, cho ju w badanej przez nas

epoce i oni te drog sprzeday lub zastawów nabyli niejedn

wie szlacheck ^j. Dla Czartoryskich, obok spadku po Riazanowi-

i| Arch. Sang. I nr. 57. -) Por. tame nr. 75, 80, 84.

') Wolff; Kniaziowie, s. 392, por. te kopi dokumentu bez daty, z drugiej

polowy rzdów Kazimierza Jag., w Ms. ordyn. Krasiskich 4028 (niepagin.).

*) Downar - Zapolskij : Akty iit.-russk. gosud. I nr. 2; zatwierdzenie Kazimie-

rza Jagiell. w Dok. I s. 5Ó18.

5) Zakupna w Arch. Sang. I nr. 60, 61, 64, zastawy tame, nr. 72, 81, 92

(r. 1465/88); dla poznania dóbr Ostrogskich (których jedna gal§ ju od r. 1489

pisze si Zasawskimi) w tym czasie naley te uwzgldni dokument z r. 1463 o ich

"dzielnicy Iwaskiej (tame, nr. 46). Niepodobna jednak porówna tego wszystkiego

z niesychanym wzrostem ich fortuny w póniejszych latach , za synnego hetmana
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czach, miao wielkie znaczenie, e mimo smutnej tradycyi z r. 1440

szybko sobie zdobyli, po przyczeniu Woynia do Litwy, ask
królewsk, która rozszerzya ich dobra nawet poza granice Woy-
nia: z trzech znanych nam dobrze braci Wasilewiczów Iwan do-

sta, jak wspominalimy, od Kazimierza moe ju przed r. 1452

dzielnic zbiegego do Moskwy kn. Jurja Trubeckiego i), Aleksan-

der po powrocie z dwudziestoletniej tuaczki na wschodzie otrzyma

na Biaej Rusi dobra ohojskie*) a po kn. Andrzeju Wodzimie-

rzowiczu Haniewice^), synom za Michaa, trzeciego z braci, król

zatwierdzi przynajmniej nadania Swidrygiey dla ich ojca ^)

i wydzieli dary pienine^). Niemniejsz te yczliwoci hospo-

darsk cieszyli si Sanguszkowicze ^), synowie kn. Sanguszki Fe-

dorowicza, którym Kazimierz w zamian za Trostianic w powiecie

kamienieckim nada jedn posiado w powiecie brzeskim a pi
wsi w powiecie wodzimierskim '), tak e ich dobra jeszcze bardziej

si skoncentroway w tym zachodnim powiecie ziemi woyskiej;

o ich cigym za wzrocie wiadcz take dotyczce tej rodziny

wzmianki o coraz to nowych wsiach w jej dokumentach majtko-

wych ^j. Co gorsza jednak, zarzucano nawet Sanguszkom, e przy

tern rozszerzaniu swej fortuny nie zawsze przebierali w rodkach^

e n. p. skor3ystali z wyganicia drobnoszlacheckiej rodziny Zu-

bowiczów, potomków owczego Swidrygieowego, aby przywa-

szczy sobie trzy wsie tego powiatu wodzimierskiego koo Tu-

ryjska^), lub e zmusili ziemian krzemienieckich Ceceniewskich da

odstpienia im >po niewoli* ich wsi rodzinnej, nadanej przez Swi-

drygie ^"j. Niewyjanion te pozostaje sprawa, dlaczego król

kn. Konstantyna Iwanowicza, który nieraz w nadaniach hospodarskich cae powiaty-

wloci otrzymywa.

») Wolff: Kniaziowie, s. 19, 543. ^) Tame, s. 20.

s) Russk. istor. bibl. XX 883, por. Boniecki: Herbarz, III 322. Ks. Andrzej

WJodzimierzowicz umar koo r. 1457 (Wolff, s. 337).

*) Arch. niewieskie , dzia I nr. 890; indykcya S odpowiada latem 14O0,

1475 i 1490.

6) Wolft, s. 23 (r. 1489).

«) Arch. Sang. III nr. 27, 28, 30 — 36; por. jednak sprostowania Wolffa,

s. 437 przyp. 10.

') Arch. Sang. I nr. 96; por. tame, III nr. 14/5, a nadto róda dziej. VI 83.

8) Tamie, III nr. 14, 18, por. te nr. 91.

») róda dziej. VI 85.

*") Arch. Sang. I nr. 99, por. nr. 67/8 i Dod. I nr. 5.
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Kazimierz, tak zreszt yczliwy Sanguszkowiczom , spali kaza

ich zamek koo Wywy, ze wzgldu na szkody, jakie ponosia s-
siednia wo hospodarska ^).

W kadym razie monos' i stanowisko kniaziów woyskich
podnosi si w tych czasach nadzwyczaj szybko, co si te wyra-

nie odbijao w ich stanowisku spoecznem i drobnych nawet

zewntrznych objawach. Liczniej ni kiedykolwiek przedtem ota-

czaj wszystkich tych Holszaskich, Sanguszków, Czartoryskich,

Ostrogskich, nawet nieznanych bliej kniaziów na Satyjewie, pod-

dani im bojarz)^^), wród których, jak widzielimy, zaczynaj si

nawet pojawia potomkowie wolnej przedtem i zupenie uprawnionej

szlachty. Oprócz tych >sug« wystpuj na dokumentach kniaziów ich

marszakowie i pisarze, ich » wojewodowie*, jak szumnie nazywano

zarzdców wikszych kniaziowskich woci i dworów 3). Sami za
>hospodarowie* tych ksistewek woyskich, »ojczyce i dziedzice*

na Zbarau lub Ostrogu , nie wahali si wystawia swych dyplo-

mów jako kniaziowie »z Boej aski* lub nawet, jak Holszascy,

»miostiu Boeju i preczistoje jeho matieri* ^). Std nie bez pew-

nego widocznego uszanowania patrzyli potomkowie najstaroytniej-

szych rodów szlacheckich na swych ssiadów »owieconych«, jak

ich sami tytuowali ^).

Wszystkie te fakty, w zwizku z poprzedniemi uwagami o ustroju

Woynia, zwaszcza jego kniaziowskiego i paskiego monowadz-
twa, za Swidrygiey, prowadz nas do nastpujcego wniosku:

ogromna przewaga kniaziów w tej ziemi , która stopniowo staje si

gównem rodowiskiem i punktem oparcia rodzin ksicych z ca-

ego obszaru w. ksistwa litewskiego, wytworzya si dopiero w dru-

giej poowie XV wieku, za Kazimierza Jagielloczyka po wcieleniu

Woynia do Litwy, wytworzya si kosztem dawniejszego i jeszcze

za ostatnich lat Swidrygiey conajmniej równorzdnego kniaziom

monowadztwa paskiego, nieksicego, skadajcego si z sze-

regu najsilniejszych majtkowo i politycznie rodzin szlacheckich,

•j róda dziej. VI i6.

«) Arch. Saog. I nr. 52, 61, 64/5, 85. 88, III nr. 18.

') Tame, I nr. 52, 55, 59. Za daleko jednak idzie Leontowicz (urn. minist.

prosw. 1907 zesz. 9 s. 132/3), widzc w wiadkach tych dokumentów »radc« tych

kniaziów, jak gdyby »bojarów-dumców« staroruskiej doby. Marszalka swego mia

te starosta ucki Montygierdowicz (nr. 139).

*) Tame, I nr. 57, 85, 93. ^) Tame, I nr. bg.
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gniazdowych na Woyniu, Odrzuciwszy ju poprzednio pogld do-

tychczasowy, e to monowadztwo ziemiaskie, pojawiajce si

w z'ródach z poowy XV wieku, powstao tu dopiero drog pó-
niejszych nada hospodarskich '), moemy doda obecnie, e jeli

nastpnie w wieku XVI, mimo cigego potnienia rodów knia-

ziowskich , stany na wyynie monowadczej take niektóre ro-

dziny paskie, czy to dawne gniazdowe jak Bohowitynowie h.

Korczak lub Hostscy i Czaphce h. Kierdeja czy te dalsi przed-

stawiciele kolonizacyi litewskiej jak Dorohostajscy lub Radzi-

wiowie 2), to nie byo to objawem nowym i niezwykym na

Woyniu, nie dalszym cigiem rzekomego tworzenia si mo-
nowadztwa szlacheckiego w wieku XV, lecz tylko pewnem cz-

ciowem odrodzeniem si jego, na gruncie starych tradycyi
, po

czasach najwikszego stosunkowo upoledzenia. Tylko napywa-

nie na Woy rodzin szlacheckich z poza jego granic dzielnico-

wych, zwaszcza z Litwy waciwej, mona uwaa za stopniowe

przeduanie tego, co jak widzielimy, ju za Kazimierza Jagiello-

czyka si zaczo, i te te wanie rodziny obcego pochodzenia,

przynoszce z sob z Litwy swoje paskie, monowadcze stano-

wisko, umiay je zachowa tutaj take w czasach najwikszej prze-

wagi kniaziowskiej, najniepomylniejszych dla szlacheckiego zie-

miastwa.

Najlepsz illustracy wszystkich spostrzee naszych znajdu-

jemy, jak zawsze w podobnych wypadkach, w obsadzaniu urzdów.

Niestety poczet dygnitarzy i urzdników woyskich za Kazimierza,

jaki za pomoc znanych nam róde uoy mona, wykazuje do-

tkliwe luki, a to zwaszcza w najciekawszych dla nas czasach bez-

porednio po przyczeniu do Litwy. Odczuwamy to zaraz, gdy

zaczynamy od godnoci najwyszej i najwaniejszej (a do roku

1566), mianowicie starosty uckiego, który, jeli ju za Swidrygiey

jako starosta grodu stoecznego pierwszorzdne zajmowa miejsce,

to teraz, gdy dzielnica woyska nie miaa ju osobnego ksicia,

skupi w swym rku naczeln nad ni wadz sdowo- admi-

nistracyjn. Gdy inni starostowie woyscy, wodzimierski lub

krzemieniecki, zarzdzali tylko, jako drugorzdni namiestnicy,

*) Jabonowski Al.: Historya Rusi poi., s. 124/5.

*) Tamie, s. 148; Bohowitynów mylnie tu zaliczono do przybyszów z Litwy

wiemy, ie wystpuj na Woyniu ju£ w r. 143 1 i nast.
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swoimi powiatami, starosta ucki nalea do tej wyszej kategoryi

starostów litewskich , którzy mieli pod sob ca jedn dzielnic,

a do ustanowienia w niej wojewody na wzór polski, co na Wo-
yniu, jak wiadomo, stao si dopiero w r. 15661). Otó nie wiemy
wcale, kto po Niemirze Riazanowiczu, który nie wtpliwie po wy-

kryciu spisku 1453 r, przesta dziery stolic woysk, najwy-

bitniejszy ten urzd piastowa, gdy po nim pierwsz wzmiank
o starocie uckim spotykamy dopiero w r. 1463, kiedy to wyst-

puje z tym tytuem Micha Montowtowicz 2). Nie wiedzc, czy by
nim ju przedtem lub czy moe wogóle przez pewien czas naj-

krytyczniejszy urzd ten pozosta nieobsadzony, stwierdzamy tylko

z naciskiem, e pierwszym starost uckim a zarazem namiestni-

kiem hospodarskim na cay Woy, z jakim si spotykamy pod

rzdami Litwy, jest monowadca zupenie dotd tej ziemi obcy,

przedstawiciel rodu paskiego z was'ciwej Litwy, który, jak wspo-

mnielimy, w r. 1452 osobicie uczestniczy w staraniach Litwy

o W^oy. Po Montowtowiczu wystpuje jako starosta ucki, w la-

tach 1478/9, wierny stronnik królewski marszaek hospodarski Iwan

Chodkowicz, pochodzcy wprawdzie z Rusi, lecz nie z Woynia,

tylko z Kijowszczyzny ^), ustanowiony wic znowu bez wzgldu na

partykularyzm ziemski Woynian. Dopiero gdy koo r. 1480 Chod-

kowicza przeniesiono na województwo kijowskie, niewtpliwie dla

zaspokojenia da tamtejszego ziemiastwa
,
pragncego widzie

na czele Kijowszczyzny nie Litwina Gasztodowicza, lecz jednego

z miejscowych panów ^), wtedy uczyniono te równoczes'nie ustp-

*) St^d te mona sie spotka dla starosty iuckiego z tytuem »Luceoriensis

seu Yolhinensis capitaneus* (n. p. r. 1518, Arch. Sang. III nr. 193). Pogld pier-

wotny, wyraany zwaszcza w dawniejszych pracach Al. Jabonowskiego, jakoby naj-

wyszym dygnitarzem Woynia by marszaek ziemi woyskiej (o nim pomówimy

niej), sprostowali ju Z. L. Radzimiski (Sowo o namiestnikach rusko -lit. i mar-

szakach z. woyskiej, 1885 1 i Lubawskij (Obastnoje dielenije, s. 211, 213), wyka-

zujc dowodnie, e w reku starosty uckiego spoczywa zarzd naczelny caej dziel-

nicy. Por. te u Kruszewskiego, V 301. O dwóch kategoryach starostów - namiestni-

ków w w. ksistwie por. u Kutrzeby: Hist. ustroju Polski II Litwa, s. 118, 120, 130/1.

-) Arch. Sang. I nr. 57, 58.

») Daty u Wolffa i Bonieckiego uzupenia Arch. Sang. III nr. 22 i 24 (13 V

1479); Montowtowicz jest jeszcze starost uckim r. 1475 (tame I nr. 74J, póniej

za kasztelanem trockim. O Chodkiewiczu oprócz ustpu u Bonieckiego (Poczet, s. 21 —
ona jego ks. Bielska jest siostr cioteczn króla Kazimierza) por. Dugosz. V 441,

i liczne wzmianki w III ks. metryki lit. (Dok. I passim).

*) Por. Papee: Polska i Litwa, I s. 67 8.
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stwo na rzecz analogicznych pragnie na Woyniu: ju bowiem

wspomnielimy, e wówczas starostwo uckie otrzyma ziemianin

miejscowy Olizar Szyowicz, musia jednak przedtem niezwyk

zoy przysig, która go obowizywaa do szczególniejszej wier-

noci wobec Litwy i zapobiegaa wszelkim moliwym przechylaniom

si do Korony, nawet na wypadek mierci Kazimierza i wyboru

osobnych wadców w obu pastwach ^). Wiemy, e Olizar chwili

tej nie doy, a gdy umar w r. 1486, od razu otrzyma po nim

najwyszy urzd na Woyniu Piotr Janowicz Montygierdowicz, znowu

monowadca z Litwy etnograficznej, wnuk jednego z panów rady,

którzy w czasie przyczenia ucka kierowali polityk w. ksistwa,

mianowicie marszaka ziemskiego Pietrasza Montygierdow-icza ^).

Gdy za ten osign w r. 1489 godno swego dziada i równo-

czenie przeniós si na województwo trockie, w ucku zacz si

dugi szereg starostów, pochodzcych z coraz potniejszych rodzin

ksicych, a rozpocz go syn niedawnego stosunkowo przybysza

z Litwy, kn. Semen Juriewicz Holszaski^).

Mniej dokadnie znamy poczet starostów wodzimierskich

i krzemienieckich, którzy te, jak wspomnielimy, posiadali je-

dynie wadz namiestników powiatowych. Wodzimierz dzieryli,

oprócz znanego nam ju Olizara Szyowicza (1461 — I479)» który

std posun si na starostwo uckie, ks. Aleksander Sanguszko-

wicz, w nieznanym bliej czasie przed lub po Szyowiczu ^), i Iwan

Jursza, marszaek hospodarski, prawdopodohnie syn synnego wo-

jownika z czasów widrygiey, w latach 1488/9^). Tutaj wic naj-

bardziej przestrzegano zasady oddawania starostwa rodowitym Wo-

ynianom. Woynian te widzimy wycznie wród starostów krze-

mienieckich , znanych nam niestety dopiero, po luce blisko trzy-

dziestoletniej, od r. 1473 mniej wicej ^); ta jednak tu zachodzi

') Akty Zap. Rossii I nr. 53^'; o dacie przysigi a zarazem wstpienia Oli-

zara na starostwo Juckie por. wyej, s. 223, przyp. 3; e by nim a do r. 1486,

ustali Radzimiski (Sowo o namiestn., s. 24).

*) Daty u Bonieckiego w dodatku.

') Tame; por. Wolff: Kniaziowie, s. 99.

*) Wzmianka póniejsza bez daty w ródach dziej., VI ó, wedug Wolffa

(Kniaziowie, s. 423) i Radzimiskiego (Monogr. XX. Sanguszków, I I2b 7) odnosi si

do czasu koo r. 1460 lub 1480.

*) Boniecki: 1'oczet, dodatek i Herbarz, IX 120.

«) Wedug Okolskiego (Orbis Polonus, III 308) starost krzemienieckim za

Kazimierza Jagielloczyka byl Denisko Mukosiejewicz
,
po nim za syn jego Wako;



OSTATNIE LATA WIDRYGIEY 269

rónica, e byli to bez wyjtku kniaziowie: Semen Zbaraski, Ale-

ksander Sanguszkowicz i Andrzej Michaowicz Czartoryski ^). Jeli

w'ic nie uwzgldnimy efemerycznego starostwa peremilskiego, które,

jak pisalimy wyej '), tylko chwilowo si wyodrbnio z powiatu

uckiego, dzierone wówczas przez ziemianina miejscowego An-

drzeja Wootowicza ^), to dojdziemy co do obsadzania trzech sta-

rostw woyskich za Kazimierza Jagielloczyka do nastpujcego

rezultatu: z dziewiciu nazwisk, z któremimy si spotkali, byo
tylko dwóch ziemian woyskich, Szyowicz i Jursza, czterech knia-

ziów, z których jeden pochodzi z litewskiego do niedawna rodu,

i trzech panów obcego pochodzenia, dziercych was'nie najwaniej-

szy urzd starostów uckich. Ju tutaj wic znalelimy zupene

potwierdzenie naszych uwag o zmianie w szeregach monowadz-
twa woyskiego w tych czasach.

Mówilimy dotd tylko o trzech powiatach woyskich, cho-

cia, jak wyej wskazano, take Bracawszczyzna, gdzie ju za Ka-

zimierza dwa dalsze pojawiaj si powiaty: bracawski i winnicki *),

a do ustanowienia dwóch osobnych województw w r. 1566 za-

liczaa si do Woynia w szerszem znaczeniu. Nie wiadomo bowiem,

czy wadza starosty uckiego rozcigaa si i na te powiaty Rra-

cawszczyzny taksamo jak na cay Woy waciwy, lub czy te
tutaj zarzd naczelny do starosty bracawskiego nalea. Kwestya

ta jest o tyle mniejszej vvagi, e ju wówczas starostwo bracaw-

skie dzieryli niemal wycznie kniaziowie z Woynia: conajmniej

wiadomoci tych, czonych przez niego z tradycy o poprzedniem lennem dziereniu

Krzemieca przez Mukosiejów, nie mona jednak sprawdzi w ródach.

1) Wolff: Kniaziowie, s. 007, 424; Arch. Sang. I nr. 99 (por. do tego doku-

mentu uwagi Wolflfa, o. c, s. 437 przyp. 10, i Radzimiskiego: Monogr. I 125);

Arch. JZR VIII/4 nr. 8, 12.

2) Str. 107/8.

') Leontowicz: Akty, I nr. 13; Arch. JZR VIII/4 s. 193. Oba akty niedato-

wane, pochodz mniejwiecej z lat 14Ó3/75. — Nadto w r. 1488 wystpuje namie-

stnik zwiaholski Okuszko Kalenikowicz (Russk. istor. bibl. XXVII s. 222), ale zdaje

sie, e wówczas powiat ten nalea do województwa kijowskiego (Lubawskij: ObJa-

stnoje diel., s. 241).

*) Póniej pojawia sie w Bracawszczynie take trzeci powiat, mianowicie zwi-

nogrodzki i n. p. ju w r. 1494 kn. Fedor Czetwertyski tytuuje sie namiestnikiem

bracawskim i zwinogrodzkim (Arch. Sang. I nr. 142); susznie jednak wskaza jui

Hruszewskij, V 295, e za czasów litewskich powiat ten faktycznie nie istnia jako

odrbna jednostka administracyjno - terytoryalna.
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od r, 1463 do 1480 ^licha Wasilewicz Czartoryski 1), koo r. 1489

syn jego Andrzej '^), a pod sam koniec omawianego okresu Fedor
Czetwertyski 3); nadto w r. 148 1 piastuje ten urzd ten sam Piotr

Montygierdowicz^), który potem starostowa w ucku. Tylko na-

miestnictwo Winnickie, niewtpliwie drugorzdne, powierzano zie-

mianom miejscowym, mianowicie, pod koniec rzdów Kazimierza,

dwom z kolei braciom Kmicie i Bykowi Aleksandrowiczom").

Ambicya i wpyw polityczny ziemiastwa woyskiego ucier-

piay jednak nietylko przez to, e urzdy starociskie, bez porówna-

nia najwaniejsze, coraz wyczniej zagarniali dla siebie moni knia-

ziowie lub nawet przybysze z poza granic Woynia , ale i z tego

jeszcze powodu, e nie majc ju osobnego ksicia dzielnicowego,

utracili te tak liczne a wane po czci godnoci, stojce dla

nich otworem na jego dworze. Co prawda w takich wypadkach

Litwa, szanujca »starin« przypadajcych jej dzielnic, nie zwyka
bya przeprowadza radykalnych zmian , ale z natury rzeczy nie-

które z tych godnoci od razu znikn musiay, — np. kanclerz,

podkanclerzy, podskarbi, gdy ju nie byo osobnej kancelaryi ani

osobnego skarbu Avoyskiego — , te za, które pozostay, miay
gównie tylko tytularny, honorowy charakter, jak n. p. godno
koniuszego uckiego, z którym to tytuem wystpuje w latach

1486/9 nieznany bliej Hryko 6).

Najciekawszym i najwaniejszym stosunkowo poytkiem tego

rodzaju bya godno marszaka ziemi woyskiej, nie majca dla

siebie adnej analogii w innych czciach w. ksistwa. O ile bo-

wiem marszakowie dworscy, którzy w znaczniejszej nieraz liczbie

otaczali Swidrygie, zanikn musieli wraz z udzielnym dworem
ksicym w ucku, o tyle przetrwaa a do czasów po unii lubel-

'
1) Dugosz, V s. 372, 009, Ó77/8; por. Arch. Sang. III nr. 75 i Pap^e, o. c,

s. 61/2. W Aktach ZR II nr. 125 znajduje sie jego »list sudowyj« w sporze dwóch

ziemian bracawskich , w którym te wspomina o starocie -zastpcy, którego, bawic

zwykle na \Volyniu, mia w Braclawiu (niewtpliwie r. 1470).

2) Sang. III nr. 34; por. sprostowanie Wolffa: Kniaziowie, s. 437 przyp. 10.

') Boniecki w cyt. dodatku zalicza go do starostów w BrasJawiu na Litwie,

lecz chodzi niewtpliwie o Bracaw podolski, w ródach ówczesnych tei Brasla-

wiem pisany.

*) Arch. Sang. 1 nr. 83.

s) Russk. storicz. bibl. XXVII s. 277, 317; por. Lubawskij : Oblastnoje

diel., s. 262.

«) Russk. istoricz. bibl. XXVII s. 198, 3 12, 314.
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skiej godno wyszego od nich marszaka ziemskiego. Podczas

gdy jednak za czasów > wielkiego ksicia* Swidrygiey godno ta

odpowiadaa niewtpliwie godnoci marszaka ziemskiego innych w.

ksit Litwy, rezydujcych w Wilnie, i miaa wanie zaznacza

charakter wielkoksicy jego wadzy, to po jego mierci musiaa

oczywicie straci na znaczeniu. Jej charakter cile partykularny,

dzielnicowy, odbi si teraz, jak raz ju w latach 1437/8^), w sa-

mym tytule (nie » marszaek ziemski*, lecz » marszaek ziemi wo-

yskiej*), a kompetencya z natury rzeczy musiaa si sta niejasn,

ograniczon do prowadzenia pospolitego ruszenia ziemi woyskiej,

udziau w sdownictwie starosty uckiego i przynalenoci do rady

wielkoksicej. Mylny pogld 2), e bya to najwysza wogóle go-

dno na Woyniu, którego zarzd gównie w rku tego marszaka

mia spoczywa, powsta t^dko przez to, e zwykle, wanie dla jej

maego konkretnego znaczenia, czono j z najwyszym istotnie

urzdem starost}'^ uckiego: i tak za czasów Kazimierza Jagiello-

czyka starostowie uccy, zaczynajc od Olizara Szyowicza, s te
zarazem marszakami ziemi woyskiej, podczas gdy przedtem Olizar

czy marszakostwo z dawniejszym swym urzdem starosty wo-
dzimierskiego 3).

Z urzdów, jakie poznalimy na Woyniu za Swidrygiey,

pozosta take pojawiajcy si pod sam koniec ycia tego ksicia

urzd klucznika uckiego*). Funkcye jego, gównie (jak raz ju
wspominalimy) gospodarcze, dotyczyy, taksamo jak w innych gro-

dach w. ksistwa, zarzdu dochodami z dani miodowej i dzierawy

klucza uckiego ''), podczas gdy czuwanie nad grodem i jego obron-

*) Por. wyej s. 143. (Wówczas tytu brzmia ^marszaek ziemi uckiej* [obok

formy »marszaek ziemski*], teraz >ziemi woIyskiej« — znaczenie niewtpliwie

jednakowe, lecz rónica pouczajca dla zmiany w terminologii terytoryalnej). Raz

tylko, w r. 1475, Olizara Szyowicza nazwano jeszcze ^marszakiem ziemskim«, jak

za czasów Swidrygiey (Arch. Sang. I nr. 75), a jeszcze w XVI w. sam urzd na-

zywano te >raarszatstwo ziemskoje* (tame, III nr. 255).

2) Por. wyej, s. 267 przyp. i, i wzmianki u Kutrzeby: Hist. ustroju Litwy,

s. 120, 131, streszczajce obecny stan naszych wiadomoci w tej sprawie; co do

udziau w sdownictwie Arch. Sang. IV nr. i.

') Por. zestawienie starostów uckich z marszakami ziemi woyskiej u Wolffa

:

Senatorowie, s. 21 n.

*] Przed Bohdanem Siekowiczem Hostskim, wymienionym (r. 1488/94) w spi-

sie Bonieckiego, by nim Jurij Fedkowicz (Arch. Sang. III nr. 25; r. 1482).

=) Kutrzeba, o. c, s. 124; Hruszewskij, V 302.
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noci poruczono, taksamo jak w innych waniejszych warowniach

w. ksistwa, horodniczemu, którego w ucku spotykamy po raz

pierwszy koo r. 1486 1). Ponadto powsta na Woyniu za czasów

Kazimierza Jagielloczyka take inny jeszcze nowy urzd, miano-

wicie chorych; byli oni tutaj niewtpliwie, taksamo jak w innych

ziemiach Litwy, przedstawicielami swego powiatu, czy to przy zbie-

raniu pospolitego ruszenia, czy te przy jego reprezentacyi na sej-

mach -). Rzecz ciekawa, e chorowie pojawiaj si na Woyniu
wczeniej, anieli w jakimkolwiek innym powiecie w. ksistwa, przy

czem oczywicie trudno rostrzygn, czy tych innych chorych
moe tylko przypadkowo nie spotykamy w z'ródach z epoki Ka-

zimierzowej lub czy te po za Woyniem istotnie dopiero póniej

powstali. Pod korhiec jego panowania oprócz chorych powiato-

wych: uckiego, znanego ju w r. 1466 3), i wodzimierskiego po-

jawia si take chory woyski *); czy wysze od tamtych zaj-

mowa stanowisko lub czy te moe jest to tylko inny tytu cho-

rego uckiego, pozostaje wtpliwem.

Jak ju wspomnielimy, nisze urzdy piastowali niemal wy-

cznie przedstawiciele szlachty woyskiej, miejscowej. Niewielkie

to jednak miao dla niej znaczenie, kiedy tylko wyjtkowo moga
osign godno starocisk, dajc istotn wadz. Co gorsza,

nietylko na tych najwaniejszych godnociach wieckich widziaa

coraz czciej obcych przybyszów, ale take najwysz na Woy-
niu godno duchown, biskupstwo uckie, niejednokrotnie piasto-

wali Litwini; wszak przecie i co do dostojestw duchownych przy-

wilej ziemski z roku 1447 robi rónic jedynie midzy obywate-

lami w. ksistwa a obcymi z po za jego granic, których dopu-

szcza tylko w razie braku odpowiednich kandydatów tubylców^).

Trzeba te przyzna, e w tym wypadku uwzgldnienie partyku-

laryzmu dzielnicowego byo niemal niemoliwem
,
poniewa n. p.

1) Russk. istoricz. bibl. XXVII s. 239; u Bonieckiego pod r. 1488. By nim,

jak wspominalimy wyej, kn. Iwan Putiatycz.

-) Kutrzeba: Hist. ustroju Litwy, s. 124, 141.

3) Micha CiediJowicz (Arch. Sang. I nr. 64); w r. 1488 i wczeniej jest nim

aman (Russk. istoricz. bibl. XXVII s. 287 — gdzie blednie Daman ;
— Arch. JZR

VIII/4 nr. 8; Ms. ordyn. Krasiskich 4028).

*) Wedug Bonieckiego w r. 1489 chorym wodzimierskim jest Dymitr \moie

Chooniewski ?), a chorym woyskim za Kazimierza i Aleksandra Hryko Koziski.

Por. Russk. istor. bibl. XXVII s. 311 (cf. 27O) i Arch. Sang. 1 nr. loO.

s) Cod. ep. III nr. 7 J 2.



OSTATNIE LATA SWIDRYGIEY 2/3

na Woyniu, tak przewanie schizmatyckim, e za czasów Swidry-

gieHy wogóle nic nie wiedzielis'my o aciskim biskupie uckim,

trudno byo obsadza t katedr przez ducliownych miejscowych.

To te po zmarym w roku 1460 biskupie Wacawie^), którego

herb Korczak, jeli go trafnie przekazaa tradycya, przemawia za

pocliodzeniem woyskiem, zosta (1462/3 r.) biskupem uckim
Litwin Jan osowicz, podobno mieszczanin wileski z pochodze-

nia"), który za czasów swego tutejszego duszpasterstwa wskutek

zniszczenia ucka przez poar i napad tatarski przeniós rezyden-

cy biskupi do Janowa na Podlasiu ^). Gdy za osowicz w r. 1468*)

zosta przeniesiony na biskupstwo wileskie . na uckiem zastpi

go znowu Litwin, Marcin Krzeczowicz h. Gryf^), i dopiero pod

koniec panowania Kazimierza biskupem uckim by znowu poto-

mek rodu Korczaków, szlachcic podlaski (ze Stawu koo Janowa),

Stanisaw Stawski ^).

Taksamo jednak, jak Kos'ció katolicki tworzy nawet w okre-

sach rozluz'niania si zwizku politycznego silny cznik midzy
Polsk a Litw, taksamo te znany jest przynajmniej jeden wy-

padek z tych lat, w którym zarzdzenie, poddajce dyecezy

uck archidyecezyi lwowskiej, chwilowo silniej zaznaczyo ten

zwizek kocielny z Rusi koronn: oto nim po Janie osowiczu

zosta mianowany jego nastpca na katedrze uckiej, papie po-

wierzy nadzór nad t dyecezy arcybiskupowi lwowskiemu ').

») Por. spis u Jabonowskiego : Podlasie III s. 243 (ródJa dziej. XVII).

^) Dugosz, V 487: »civis Yilnensis Lithuanus«. Heraldycy przypisuj mu h.

Rozmiar; piecz jego z godJem herbowem znajduje sie przy pimie z 30 \'l 1472

w Ordensbriefarchiv (XVI 37).

') Spis biskupów uckich wyej cytowany; P. J. K. : Janów biskupi czyli pod-

laski, s. 30.

*) Na dokumencie z 24 VI 14O8 wystpuje jako »epiicopus Luceoriensis et

postulatus Vilnensis< w Krewi (kopiaryusz przywilejów dyecezyi wileskiej w arch.

XX. Czartoryskich fol. 32); poprzednik jego na biskupstwie wileskiem umarJ wedug
Dugosza ju 29 IX 1467. Por. dokadne daty o biskupie Janie osowiczu u X. Fi-

jaka: Uchrzecijanienie Litwy przez Polsk, s. 118 przyp. I.

^) Dugosz, 1. c: »genere Lithuanus*.

*) Spis wyej cytow. ; X. Fijaek, o. c, s. 130. — Wadyków prawosawnych,

uckich i wodzimierskich , spotykamy cav szereg na dokumentach wspóczesnych

(Arch. Sang. I pass.), lecz same ich imiona nic nam nie mówi, a takim wpywem
politycznym, jak za widrygiey, ju si nie cieszyli, nie nalec do rady w. ksicej.

') Gobiowski : Dzieje Polski za Kazimierza Jagielloczyka, s. 332, 734. Std
2rozuraiaem jest, ie Litwa ze wzgldu na spór o Woy i Podole pragna ju za

•o. Halecki: Ostatnie lata widrygiey. 1

8
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Z drugiej strony jednak do monego ziemiastwa woyskiego
wprowadzali rzadki dotd ywio katolicki wanie przybysze z Li-

twy. Katolikami bowiem byli wszyscy panowie litewscy, przewanie

potomkowie bojarów objtych adopcy horodelsk, których pozna-

lis'my jako starostów lub posiadaczy dóbr ziemskich na Woyniu i); nie

bez znaczenia jest te szczegó, e wówczas, gdy jzyk ruski ju
panowa niemal wszechwadnie, o ile chodzio o sprawy wewn-
trzne, w kancelaryi wielkoksicej, wspomniane nadania dóbr

na rdzennie ruskim Woyniu, jakie otrzymali n. p. Dowojnowicz

lub Montowtowicz , byy spisane w jzyku aciskim. Wymownie
illustruje to fakt, e z nimi i innymi panami z waciwej Litwy

wchodzili do ziemi woyskiej przedstawiciele odmiennego zgoa
rodowiska, panowie innego pochodzenia narodowociowego i in-

nego wyznania, którzy inn, polsko -acisk, przyjli kultur

Nie moe ulega wtpliwoci, e Kazimierz przy tych i podobnych

nadaniach, nie tylko na Woyniu, ale take i w innych ziemiach

ruskich w. ksistwa, nie kierowa si jedynie powolnoci czy a-
skawoci wobec panów obdarowanych, lecz pragn i w ten spo-

sób , wbrew tendencyom partykularnym i prdom odrodkowym
w rónych czciach swego pastwa litewskiego, zbliy do siebie

i spoi w jedn cao te czci odrbne, wiat litewsko -katolicki

i rusko - schizmatycki.

Kwestya ta, poruszona tutaj oczywicie tylko mimochodem,

dotychczas mimo swego zasadniczego znaczenia dla dziejów we-

wntrznych w. ksistwa litewskiego nie jest jeszcze dostatecznie zba-

dan. Tem mniej mona uwaa za naleycie uzasadnione utarte

w historyografii mniemanie, e wanie w omawianych czasach pa-

nowa w stosunkach wewntrznych pastwa litewskiego silny an-

tagonizm narodowo-religijny midzy jego ludnoci litewsk a ru-

sk. Pogld ten, poparty niemal wycznie przez dwa ustpy hi-

storyi Dugoszowej, jeden dotyczcy w szczególnoci Kijow.szczyzny,

drugi o bardziej ogólnym charakterze ^), których interpretacy tutaj

oczywicie nie moemy si zaj, nie znajduje adnego potwier-

dzenia w dziejach tej ziemi, któr uzna trzeba za gówne rodo-

czasów Witolda podda biskupstwa tamtejsze osobnej metropolii litewskiej. Por. X. Fi-

jaJek: Uchrzecijanienie Litwy, s. 58, oraz w Sprawozdaniach Akad. 1911 kwiecie.

*) W cyt. wyej kopiaryuszu znajduje si (fol. 27/8) nadanie wdowy po je-

dnym z Dowojnowiczów dla kocioa katolickiego w Krupej z r. 1460.

«) Hist. V 547, 098.
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wisko ywiou ruskiego w w. ksistwie, mianowicie Woynia. Prze-

konalimy si ju w poprzednich rozdziaach, e czynnikiem decy-

dujcym w kadym wypadku o stanowisku i deniach politycz-

nych Woynian by bez wzgldu na kwestye narodowo- wyznaniowe

jedynie i wycznie partykularyzm ziemski; teraz za spotykamy

si z ciekawym objawem, e kiedy po dowiadczeniach z 1453 r.

starano si temu partykularyzmowi przeciwdziaa, okaza si on

silniejszym od rónic w pochodzeniu czy wierze: zamiast jego

osabnicia albo wrogiego starcia si dwóch przeciwnych obozów

przyszo w sferze monowadczej do szybkiej asymilacyi obcych

ywioów z miejscowymi, przeksztacio si wprawdzie to mono-
wadztwo woyskie co do swego skadu, lecz mimo wchonicia

nowej fali przybyszów z pónocy pozostao niemniej ni przedtem

zronite z ziemi i jej dzielnicowymi interesami.

Zamiast bowiem jakichkolwiek ladów antagonizmu wród
jego rónorodnych przedstawicieli widzimy przeciwnie zblienie si

jednych do drugich, uwidocznione zwaszcza w tej dziedzinie,

która najgbiej zawsze przenika ycie, w zwizkach rodzinnych.

Taksamo, jak kniaziowie tutejsi nie przez przewrót gwatowny, lecz

najczciej przez pokrewiestwo i powinowactwo z wymierajcymi

lub schodzcymi z szerszej widowni rodami paskimi Woynia osi-

gnli ich majtkowo- polityczn spucizn, tsam te drog ro-

dziny niedawno z Litwy przybye weszy teraz, na czas duszy lub

krótszy, w zastp woyskiego monowadztwa. Widzimy to u Hol-

szaskich, o których maestwach na Woyniu ju mówilimy wy-

ej, widzimy u Ch»-ebtowiczów i Montowtowiczów, koligaccych

si wczenie z kn. Czetwertyskimi i Ostroeckimi i z rodzin

znanego nam dobrze Paszka Dachnowicza*), a jak gdyby ywe
wiadectwo zblienia si rónorodnych ywioów w najwyszej

warstwie spoeczestwa, córka kn. Wasila Ostrogskiego polubia

po kolei trzech panów litewskich i sama na katolicyzm prze-

chodzi^). Ale ponadto i inny jeszcze czynnik wpyn na szybk
assymilacy obcych przybyszów z monowadztwem miejscowem

i niedopuci do zanikania partykularyzmu dzielnicowego Woy-
nia. Ktokolwiek mianowicie na duszy czas w tej ziemi osiada

'lub urzd w niej otrzymywa, musia zainteresowa si jej spra-

• 1) Wolff: Kniaziowie, s. 132; Boniecki: Poczet, s. 27.

*) Tame , s. 345.

18*
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wami i potrzebami, które z chwil, gdy wchodzi w zastp jej zie-

miastwa, staway si jego wasnemi. Tak n. p. nawet pana po-

chodzcego z rdzennej Litwy, skoro otrzyma dobra na Woyniu,

grocy tym stronom najazd tatarski bez porównania wicej ob-

chodzi, anieli tych, co przebywali w Wileskiem lub Trockiem,

wicej te. anieli sprawy krzyackie, nowogrodzkie i t. p., któremi

bezporednio interesowali si tamci. Wszystkie zas' sprawy doty-

czce tylko pewnej dzielnicy, dziki ustrojowi federacyjnemu w.

ksistwa, naogó, zwaszcza gdy parlamentaryzm sejmowy caego

pastwa wytwarza si dopiero stopniowo, zaatwiane byy na

gruncie jej samorzdu.

Ten samorzd dzielnicowy, najsilniejsza podstawa partykula-

ryzmu danej ziemi, nie by, jak wiadomo jednakowo rozwinity

we wszystkich czs'ciach skadowych w. ksistwa. W szczególnoci

co do Woynia zaprzecza si nawet dotd w nauce ^), jakoby tutaj,

niezalenie od tworzcego si parlamentaryzmu ogólno-litewskiego,

w któr}'m, jak widzielimy w poprzednich rozdziaach, Woy bra

udzia ju conajmniej w r. 1442, wytworzyy si tradycye takiego

samorzdu terytoryalnego. udziau spoeczestwa w zarzdzie miej-

scowym. Otó na podstawie naszych bada nad ustrojem dzielnicy

woyskiej za czasów Swidrygiey dotychczasowy ten pogld mu-

simy w znacznej mierze zmodyfikowa. Wprawdzie istotnie nie

spotykamy na Woyniu tradycyi samorzdu tak dawnego i tak

demokratycznego, t. j. sigajcego czasów przed pierwsz okupa-

cy przez Litw i uwzgldniajcego nawet nisze warstwy ludno-

ci, jak w dzielnicach biaoruskich-); ale stwierdzilimy, e za

rzdów Swidrygiey jego rada, do której dostp mieli prawdopo-

dobnie wszyscy kniaziowie i >panowie*, caa szlachta woyska,
cieszya si w jego dzielnicy tym samym wpywem, co jego daw-

niejsza rada wielkoksica, gdy caf Litw wada; moglimy si

zwaszcza przekona, e przed zaatwieniem kadej waniejszej

sprawy ta rada woyska, nieraz bardzo licznie, do ucka si

M Kutrzeba, o. c, s. 130. — Nie da si jednak takie, w naszym wypadku,

utrzyma pogld I.eontowicza, jakoby pierwotnie wszystkie zjazdy dzielnicowe na zie-

miach w. ksistwa lit. obejmoway wszystkie warstwy ludnoci (Wiecza, sejmy i sei-»

miki, um. minist. narodn. prosw. 1910, zesz. 2, s. 242); przyznaje on wprawdzie

ie na Woyniu ju w pierwszej polowie XVI w. tylko szlachta w nich uczestniczy,

ale tutaj przecie i w rednich wiekach udziaJu innych warstw dopatrze si nie monat

2) Por. tame , s. 136/7.
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zjedaa, aby si wypowiedzie przed jej rostrzygnicieni. Te tra-

dycye tak wiee nie mogy oczywicie pój w zapomnienie: to

te nietylko na podstawie wiadków, wymienianych przy niektó-

rych rozprawach sdowych i ugodach majtkow^ych ziemian wo-

yskich, moemy wywnioskowa, e take pod bezporednimi

rzdami Kazimierza Jagielloczyka nieraz przedniejsi Woynianie

z rónych stron swej ziemi zjedali si w ucku ^). ale spotykamy

nawet w pimie jednego ze starostów tamtejszych do króla z ósmego

dziesiciolecia XV wieku ^) wyran wzmiank o >sejnHe«, oczy-

wicie dzielnicowym woyskim, obradujc3'm w ucku, na któ-

rym obok wadyki uckiego, starostów uckiego i krzemienieckiego

i dwóch urzdników niszych zebrao si te sporo ziemian, nie

cieszcych si ani urzdem ani stanowiskiem monowadczem.
Nie majc niestety o tych sejmach 'j bliszych wiadomoci wspó-

czesnych, nie bdziemy si naturalnie bawili w domysy, jak n. p.

bya na nich rola marszaków ziemi woyskiej *), czy chorowie
powiatowi mieli na nich pewne funkcye reprezentacyjne, jak pó-
niej na sejmach ogólno-litewskich i t. p. Niewtpliwem si jednak

wydaje, e nie byy one niczem innem, jak tylko dalszym cigiem

zjazdów rady za Swidrygiey, przeytkiem . a to najwaniejszym,

1) Tak n. p. w r. 1491 w ucku starostowie ucki i krzemieniecki wydaja

wyrok w sporze o wie pow. krzemienieckiego po rozpatrzeniu sprawy >so kniami

i pany woyskimi*, a jako wiadków wymieniaj, obok wadyki luckigo i kilku

moiniejszych kniaziów i panów wyliczonych imiennie, jeszcze »inszich kniaziej i pa-

nów mnohoc. (Arch. Sang. I nr. 99^. Por. te dziaJy majtkowe zawierane »pieried

pany* (n. p. tame nr. 58 z r. 1463). Nadto w cyt. niej pimie Kazimierza Jag.

ze Stepania z 1469 r. (Leontowicz: Akty lit. mietr., nr. 13) znajduje si wzmianka,

wskazujca, e w czasie jego bytnoci na Woyniu w tym roku odby sie zjazd »knia-

ziej i panów i bojar i ziemian woynskoje ziemli*.

2) Arch. JZR \TII'4 nr. 8: pismo to niema daty rocznej lecz tylko indykcye 6,

która si jednak nie zgadza z czasem (midzy 1475 a 1480), w którym wysyajcy je

starosta ucki Iwan Chodkowicz urzd ten piastowa. Badacze rosyjscy (Leontowicz,

Downar - Zapolskij) cytuj ten list z metryki lit. z dat 1474 r., ale wtedy starost

uckim by Montowtowicz.

') W XVI w. te »sojmy« woyskie nazywano te .>zborami* (por. .\rch. Sang.

III nr. 334 r. 1527J. Mniej lub wicej obszernie pisali o nich Jabonowski (róda

dziej. Vis. LXI), Lubawskij (Obastn. diel., s. 8O9 nn. ; Sejm, s. 153/5), Maksimiejko

(Sejmy lit.-russk. gosud. 2930, 38/9) i Hruszewskij (V 15 16, 303).

*) Jabonowski twierdzi, e przewodniczyli na nich, lecz bardziej uzasadnio-

nym jest pogld Hruszewskiego, e (zwykle przynajmniej — por. Lubawskij: Oczerk.

s. 156) przewodniczy starosta ucki.
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Z czasów chwilowej odrbnoci Woynia pod jego rzdami, a z ca
pewnoci stwierdzi mona, e stale oprócz duchownych, knia-

ziowskich i paskich monowadców bra w nich udzia take ogó
szlachty-ziemian, zebranych nieraz bardzo licznie ^). Rónica w po-

równaniu z czasami Swidrygieowymi polega tylko na tern, e
teraz si odbyway te zjazdy i narady bez osobnego ksicia dziel-

nicowego, taksamo jak wspóczes'nie róne sejmy i zjazdy litewskie

w Wilnie odbyway si nieraz w nieobecnoci Kazimierza. Niczego

powiedzie nie umiemy o stosunku sejmu dzielnicowego woyskiego
do tych sejmów i zjazdów panów rady caego w. ksistwa; znajc

jednak genez zjazdów uckich, mona stwierdzi, e i w tym

wypadku*) samorzd dzielnicowy nie wpywa na rozwój parla-

mentaryzmu ogólno- litewskiego, lecz przedstawia si jako czynnik

zgoa odrbny, co najwyej przygotowujcy objt nim cz spo-

eczestwa do wspóudziau w rzdzie caego pastwa. Co si z
tyczy faktycznej kompetencyi sejmu woyskiego, to bez zapu-

szczania si w nieuzasadnione hipotezy mona j okreli w ten

sposób, e naleay do niej obok udziau w sdownictwie wszystkie

sprawy, dotyczce specyalnie Woynia, które nie wchodziy w za-

kres wadzy starostów, ograniczonej wanie w tej ziemi przez

znany nam przywilej z r. 1452 i jego póniejsze zatwierdzenia,

równie w myl tradycyi z czasów Swidrygieowych.

Istnienie takiej instytucyi byo tern potrzebniejsze, e Kazi-

mierz, który tylko od czasu do czasu móg objeda poszcze-

gólne ziemie swych rozlegych pastw, od czasu przyczenia Wo-
ynia do Litwy byl tam osobicie, o ile wiemy, tylko trzy razy.

Raz, koo r. 1460 lub 1480, przyby do Wodzimierza, kaza za-

mek tamtejszy, zniszczony poarem, odrestaurowa przez ludzi

z rónych woci hospodarskich Litw)^ waciwej i Podlasia i osa-

dzi na starostwie kn. Aleksandra Sanguszkowicza^); nastpnie

w sierpniu 1469, jadc z Radomia na zjazd grodzieski, wybra

1) Akty JZR I nr. 36; Arch. Sang. III nr. 334; ródJa dziej. VI 19 (wszdzie

wobec tego, ie tytu »panów« oznacza teraz gównie tylko moinowladców, dodaje si

jeszcze >ziemianie€ lub >wsia szlachta*). W r. 1545 z samych pow. uckiego i wo-

dzimierskiego zjechao si na sejm w ucku osób 162! (róda dziej. V'I 22; por.

tame s. 20 czsto cytow. ustp o >mienszych« i >starszych«).

*) Por. Kutrzeba, 1. c.

') róda dziejowe VI 6; o dacie por. cytowane wyej uwagi Wolffa i Ra-

dzimiskiego.
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drog przez uck i Stepa ^j, a wreszcie, gdy w listopadzie r. 1487

jecha z Rusi czerwonej na Litw, znowu zabawi na Woyniu kil-

kanacie dni, zatrzymujc si w Wodzimierzu i w ucku ^j, gdzie

taksamo jak w r. 1469 skorzystali z jego bytnoci mieszczanie uccy,

aby swe dezyderaty przedstawi, oraz wdowa po Olizarze Szyo-

wiczu, aby wyprosi sobie zatwierdzenie swych znanych nam roz-

porzdze majtkowych ^j. Na ogó za król mao mia czasu do

zajmowania si sprawami woyskiemi , które, odkd roztrzygn

si groz'n\' spór polsko-litewski o t ziemi, nie duo ju dla niego

miay znaczenia; wiemy ju, e ogranicza si do drobnych nada
pieninych

,
przy których nieraz take pamita o ziemianach

bracawskich i Winnickich, najbardziej cierpicych przez napady

tatarskie, i kilkakrotnie przeznacza dla nich cz swych docho-

dów woyskich, zwaszcza z myta uckiego *). T ostatni spraw
poruszylimy na tem miejscu dla tego, poniewa nasuwa si te
pytanie, o ile zjazdy sejmowe w ucku zajmoway si take spra-

wami Bracawszczyzny '^), potrzebujcej bacznej opieki wanie ze

wzgldu na swoje kresowe pooenie; niestety brak pod tym wzgl-

dem wskazówek i mona tylko zaznaczy, e najlepszy rodek
zabezpieczenia tych kresów, mianowicie kolonizacya pustkowi przez

osadzanie ludnoci rycerskiej, której pocztki poznalimy w r. 1448,

lecz której niestety teraz nie przeprowadzono w dalszym cigu, nie

móg oczywicie wchodzi w kompetency miejscowego samorzdu.

Jest to szczegóem przypadkowym , lecz wielce znamiennym,

e ow najwyraniejsz wzmiank o sejmie woyskim, uzupenia-

jcym zarzd dzielnicy przez hospodara i jego starostów, znajdu-

jemy wanie w pimie jednego z tych starostów uckich, którzy

sami nie pochodzili z Woynia , mianowicie Iwana Chodkowicza,

wspomnianego wyej pana kijowskiego. Wymowny to przykad,

jak dziki tradycyjnemu a poniekd nawet koniecznemu samorz-

dowi terytoryalnemu nieuwzgldnianie partykularyzmu ziemskiego

przy obsadzaniu najwyszych nawet urzdów musiao przecie po-

ij DJugosz; Hist. V 257; róda dziej. VI 60/1; Leontowicz: Akty lit. mic-

triki , nr. 15.

-) Teki Pawiskiego II (Liber quitantiarum regis Casimiri', s. 192/3.

») Russk. istor. bibl. XXVII 430; Arch. Sang. I nr. 91, 138.

*) Russk. istoricz. bibl. XXVII s. 198, 238, 287, 289, 316.

*) Wedug Jabonowskiego (róda dziej. VI s. LXI) zajmoway sie
,

przy-

najmniej w XVI w., tylko trzema powiatami cilejszego Woynia.
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zosta bez istotnego wpywu na odrbno dzielnicow. Napywa-
jce ywioy z poza granic Woynia, chociaby tylko tak przelo-

tnie tu si pojawiay, jak wanie wspomniany Chodkowicz, nietylko

e nie zmieniaj istniejcych stosunków, lecz stosujc si do nich,,

same bior udzia w partykularnem yciu ziemi. Gdy za tacy

obcy przybysze osiadaj tutaj na stae, to niebawem zrastaj si

z monowadztwem miejscowem, którego odrbno w stosunku

do innych ziem w. ksistwa przez to bynajmniej nie zanika, lecz

tylko traci wszelkie cechy etnicze lub religijne.

Wogóle bowiem z caym naciskiem podnie trzeba, e, jak

to susznie ju zauwaono '), cho Litwa partykularyzm woyski
mao zabezpieczya w jego przywileju dzielnicowym i nieraz naru-

szaa w interesie swego wasnego monowadztwa przy rozporz-

dzaniu urzdami i dobrami, to jednak nie znaczyo to bynajmniej,

jakoby go wogóle zamierzaa usun; Nie mylaa Litwa i w tym

wypadku sprzeniewierzy si zasadzie szanowania autonomii dziel-

nicowej i synn swoj w tym wzgldzie norm »my stariny nie

ruchajem, a nowiny nie uwodim* wanie w przywileju Kazimie-

rza Jagielloczyka dla miasta ucka ^) po raz pierwszy tak wy-

raz'nie wypowiedziaa. I jeszcze w XVI w. wielcy ksita Litwy

nietylko nieraz wspominali o odrbnem »prawie woyskiem«, lecz

wyranie te stwierdzali, e stosunków tamtejszych »rusza« nie

myl, wiernie zachowujc ziemi woyskiej i jej mieszkacom

wszystkie przywileje jej ostatniego udzielnego wadcy, Swidrygiey 2).

Jedna wreszcie zachodzi jeszcze okoliczno, dlaczego ta odr-

bno partykularna na Woyniu szczególnie silnie si zaznacza.

W innych mianowicie dzielnicach pastwa litewskiego prdowi,

wprowadzajcemu do nich ywioy zamiejscowe, zwaszcza ze ci-

lejszej Litwy, odpowiada zwykle take prd odwrotny, który zie-

miastwo gniazdowe danej ziemi wyprowadza poza jej granice

do innych czci w. ksistwa a przedewszystkiem na zespalajcy

je wszystkie dwór hospodarski. Silnie to si zaznacza zwaszcza na

Biaej Rusi, z której ju wówczas jedna rodzina po drugiej wycho-

dzi na szersz widowni ogólno-pastwow i, biorc udzia w y-
ciu historycznem caego w. ksistwa, przyczynia si do zacierania

partykularyzmu swej rodzimej dzielnicy. Nie mogc tutaj tej sprawy

>) Hruszewskij, V 12. ») Russk. istor. bibl. XXVII 430.

') Tame, XX 704; por. n. p. te 707.
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omówi szczegóowo, ograniczamy si do wymienienia, jako szcze-

gólnie znamiennych przykadów, rodzin smoleskich Wiaewiczów

i Sopieyców >). Co wicej, nawet na Kijowszczyznie, która prze-

cie nawet duej od Woynia miaa swych ksit udzielnych, po-

dobne przykady znalec mona, e wspomniemy tylko raz jeszcze

Iwana Chodkowicza. Za to na Woyniu ten prd dorodkowy,

jeeli si tak wyrazi mona, jest bezwarunkowo najsabszy. Zwa-
szcza w epoce Kazimierza Jagielloczyka adna z jego rodzin knia-

ziowskich , które teraz przewodnie zajy stanowisko w jego mo-

nowadztwie, nie wychyla si w yciu politycznem poza jego ru-

biee, wyjwszy oczywis'cie wieo tam osiadych Holszaskich.

Cq si za tyczj' szlacheckiego ziemiastwa gniazdowego, to wy-

stpienia jego poza Woyniem ograniczaj si do tego, e klucznik

ucki Bohdan Hostski jest zarazem te podczaszym wielkoksicym,

starosta wodzimierski Iwan Jursza ma tytu marszaka hospodar-

skiego , a Lew Bohowitynowicz piastuje urzd klucznika w ssie-

dnim Brzeciu i jest te pisarzem Kazimierza, — wszyscy w osta-

tnich dopiero latach jego panowania ^). Przyczyny tego trzymania

si zdaa byy zapewne podwójne; po pierwsze Woy z poród
rónych ziem i dzielnic w. ksistwa najmniej mia interesów wspól-

nych z caem pastwem i najmniej bezporedniej stycznoci z jego

ogóln polityk z powodu swego geograficznego pooenia; po

drugie za, monowadztwo, najbardziej powoane do ycia poli-

tycznego, odkd stao si stopniowo tak wybitnie kniaziowskiem,

jak w adnej innej czci Litwy, oddalao si coraz bardziej i wy-

odrbniao od kó rzdzcych w. ksistwem, wród których oprócz

Holszaskich adnych ju niemal kniaziów nie byo a mone, nieksi-

ce rody bojarskie coraz wyczniejsz zdobyway sobie przewag.

Tak wic ten przegld wstpnego okresu rzdów litewskich

na Woyniu prowadzi nas do wniosków wcale wanych dla jego

') Por. 11. p. uwagi o pocztkach tych rodzin \v pracy \VI. Semkowicza o li-

tewskich rodach bojarskich. Mie. herald. 1913 s. i87'9 i 1914 s. 58/9.

*) Ob. spisy uridników Wolffa i Bonieckiego pod odpowiednimi tytuami,

oraz n. p. Arch. Sang. III nr. 29. Brat Lwa, Bohusz Bohowitynowicz , wystpujcy

na Woyniu 1466 — 1483, dworzanin królewski w r. 1487 (Arch. Sang. I nr. 1371,

zosta, jak wiadomo, póniej, za Zygmunta I, podskarbim ziemskim i marszakiem

(por, WolfiF: Senatorowie, s. 185); stad ta jedna wanie z gniazdowych, szlacheckich

rodzin Woynia cieszya sie w XVI w. stanowiskiem raoinowadczem nietylko w swej

dzielnicy, lecz wogóle w w. ksistwie litewskiem.
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ycia dziejowego w dalszych czasach. Mimo utraty udzielnego ksi-

cia i utrwalonego w sporze z Koron przyczenia do Litwy za-

chowuje sobie ta dzielnica w. ksistwa, w wyszym jeszcze stopniu

od innych, swe ycie odrbne, niemal taksamo jak za widry-
giey. W sprawach zewntrznych jedyna interesujca j bezpore-

dnio kwestya, obrona od Tatarów, raczej wie j z Rusi ko-

ronn anieli z Litw, której inne sprawy polityczne Woynianom
pozostaj obce. Na wewntrz za, sztucznie od Rusi koronnej

oddzielona a niedostatecznie zabezpieczona w swym partykula-

ryzmie od strony litewskiej, ziemia woyska przeja si jednak

tak mocno tradycyami udzielnoci za swego ostatniego ksicia, e
osiadanie obcego ziemiastwa na tutejszych urzdach i wociach
mogo wprawdzie zaszkodzi chwilowo osobistym interesom i am-
bicyom ywioów miejscowych, mogo si przyczyni do wywoa-
nia silnego odruchu niezadowolenia na samym pocztku, w roku

1453, lecz nastpnie wcale si nie okazao groz'nem dla silnie

ugruntowanej odrbnoci dzielnicowej, podtrzymanej przez samo-

rzd sejmowy. Ziemia- dzielnica jako jednostka terytoryalna uwy-

datnia i w tym wypadku sw si indywidualn i czynnik ten. tak

zgodny zreszt z ogólnym ustrojem federacyjnym w. ksistwa, oka-

za si silniejszym od fluktuacyi wród jej mieszkaców i zmian

w stosunkach spoecznych. Te ostatnie zmiany doprowadziy do

tego, e ogromn przewag w ustroju wewntrznym na Woyniu
zdobya sobie warstwa, dawniejsza co prawda od przybywajcych

obecnie panów litewskich , lecz bd co bd napywowa, miano-

wicie kniaziowie. Ze oni to wanie, cho ledwo sto lat przedtem

tutaj zaczynali osiada, cho przewanie równie pierwotnie litew-

skiego pochodzenia, stali si niebawem typowymi przedstawicie-

lami Woynia a zarazem ywiou ruskiego w wielkiem ksistwie,

jest tylko nowym dowodem niesychanej siy assymilacyjnej, jaka

wówczas tkwia w ziemi, w stosunkach terytoryalnych. Dziki te
tej samej sile nowa obca fala, pojawiajca si w tych stronach,

jedyny czynnik, który móg Woy z reszt pastwa powiza,
okazaa si za sab dla tego zadania i po czci nawet, tak jak

poprzednie, w jego wiecie partykularnym si rozpyna. Za to

przebudowa sfery monowadczej miaa inny fatalny skutek dla

stosunków wewntrznych ziemi woyskiej: wytworzya mao wi-

doczny dotd a póniej coraz jaskrawszy rozam midzy tem mo-

nowadztwem a ogóem szlachty -ziemian. Póki najwysz warstw
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spoeczn tworzyy przewanie, taksamo jak w Polsce, gazie tych

samych wspólnot rodowych, do których te naleaa znaczna czs'

zwykej szlachty, póki midzy ziemianinem jedno- lub kilkowio-

skowym a dziedzicem rozlegych wos'ci, zasiadajcymi obok siebie

w radzie, nie byo prawno - politycznej rónicy, nie mogo te by
takiego rozamu. Odkd za skoczya si przewodnia rola gniaz-

dowego monowadztwa szlacheckiego, odkd szlachta woyska
wród wielmoów swej ziemi widziaa zamiast braci herbowych

tylko kniaziów -dynastów i wieo przybyych panów obcych, roz-

am ten coraz silniej si zaznacza; gdy za nastpnie dziki »egzem-

ptom* sdowo- administracyjnym dóbr monowadczych w ustroju

litewskim rónica zaznaczaa si take pod wzgldem prawnym

i najdotkliwsze ciary pastwowe, zwaszcza suby wojennej,

coraz wyczniej spychaa z wielmoów na szlacht powiatow,

wtedy ta szlachta z aspiracyami swojemi coraz bardziej zwracaa

si tam, skd równo i wolno szlachecka sza ju w XY wieku,

ku Polsce. I tak mimo zazdrosnego, cho nie zawsze skutecznego,

wykluczania wszelkiego napywu ziemiastwa z Korony, przygoto-

wywao si powoli ostateczne przejcie Woynia od Litw'y do Pol-

ski przy unii lubelskiej z 1569 r.

Kocowe te wnioski uzasadniaj zarazem, dlaczego moglimy
zamkn prac nasz z kocem panowania Kazimierza, cho chwila

ta w dziejach Woynia bynajmniej nie bya przeomow i cho
znaczenie kwestyi woyskiej dla dziejów unii polsko-litewskiej

ju znacznie wczeniej zaniko na dugi , wiekowy niemal okres.

Widzimy bowiem, e ju za rzdów tego wadcy uksztatoway si

na Woyniu wszystkie te stosunki, które bd dla niego charakte-

rystyczne przez cay dalszy cig jego przynalenoci do Litwy a

których dalszy rozwój w epoce Zygmuntowskiej jest ju stosun-

kowo dobrze zbadany i znany. Po burzliwych latach przeomu koo
poowy XV wieku, zwaszcza po nieudaym spisku z r. 1453, rola

dziejowa Woynia staje si raczej biern; moglimy to zauway
ju w omawianym przez nas okresie a zmiana pod tym wzgldem
nastpuje dopiero w latach bezporednich przygotowa do unii

lubelskiej dziki wystpieniom szlachty woyskiej na sejmach li-

tewskich za Zygmunta Augusta. To te poniewa tak stanowisko

Woynia w ramach pastwowoci litewskiej jak te i doniose zmiany

w jego wewntrznych stosunkach jasno si uwidoczniaj ju za

rzdów Kazimierza, który tak zrcznie rozwiza kwesty woy-
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sk po jej najgroniejszem napiciu, dalsza historya tej ziemi pod

panowaniem jego nastpców na tronie litewskim przedstawia w po-

równaniu z poprzedniemi laty ju mniej ciekawe i mniej wane
pole bada. Mniej wane i z tego powodu, e przestaje by przy-

czynkiem do dziejów unii Litwy z Koron. Wskazalimy przecie

w naszych roztrzsaniach, e z chwil, gdy Kazimierz ostatecznie

przeprowadzi ten podzia ziem ruskich midzy oba pastwa, jaki

uzna za jedynie moliwy, po ugruntowaniu wadzy Litwy w przy-

padej jej czci, spory terytoryalne znikaj na wiek caty z wza-

jemnych stosunków polsko - litewskich, z rokowa w sprawie unii.

Wspomniane za umocnienie rzdów litewskich na Woyniu do-

konao si wanie jeszcze v; drugiej, spokojniejszej czci pano-

wania Kazimierzowego. Wszak, jak widzielimy, jeszcze w roku

1480 trzeba byo starost uckiego osobn zobowiza przysig*,

e w razie ustanowienia osobnych panujcych w Polsce i na Li-

twie, nie podda si Koronie, lecz wytrwa przy w. ksistwie; gdy

za to 12 lat póniej istotnie nastpio, wystarczyo wyprawi

goca do ucka z listami Aleksandra i panów litewskich
,

przy-

pominajcymi , e Woynianie zawsze byli »za odin pospou*

z wielkiem ksistwem litewskiem, i zapraszajcymi do udziau przy

wspólnym wyborze nowego w. ksicia *), aby Woy bez ladu wa-

hania lub oporu , bez ladu przeciwnych usiowa Polski , stan
przy Litwie i jej wybranym niebawem odrbnym wadcy, jako

naleca niezaprzeczenie do niej dzielnica, taksamo jak Kijów, Smo-

lesk, Witebsk lub Poock.

*) Akty Zap. Kossii I nr. 100; por. Lubawskij : Lit. russkij sejm, s. 135. Po-

równa naley te poselstwo zebranych w ucku kniaziów i panów woyskich do

panów litewskich przed sam mierci Aleksandra, gdzie obiecuj sJuy wraz z nimi

temu z >pr^yrodzonych hospodarow«, którego Litwa na w. ksicia wybierze (Russk.

istor. bibl. XX s. 569).



DODATEK I.

Wykaz chronologiczny dokumentów Swidrygiey z lat 1433 do

1452 wraz z przyczynkami do jego itineraryum od r. 1440.

Gównym celem przy ukadaniu tego dodatku byo ustalenie

dat przywilejów Swidrygieowych z lat 1440— 1452 t. j. z osta-

tniego okresu jego ycia. Poniewa chronologia wszystkich wogóle

dokumentów tego ksicia, bd rozrzuconych po najróniejszych

i po czci bardzo niekrytycznych wydawnictwach, bd dotd zu-

penie nie ogoszonych drukiem, wymaga, jak susznie wskazano

(Hruszewskij: Istorija Ukraini-Rusi, lY^ s. 480), szczegóowych stu-

dyów, powinny tego rodzaju badania towarzyszy kadej pracy,

która wogóle tymi dokumentami posuguje si jako materyaem

ródowym. W danym okresie byo to jednak tem konieczniejsze,

e fragmentaryczno innych róde czciej anieli przy badaniu

lat wczeniejszych kae si do nich odwoywa. Wyonia si przy

tem potrzeba cofnicia si przy tym przegldzie a do r. 1433,

tak e obejmuje on wszystkie znane nam przywileje Swidrygiey

od czasu jego strcenia ze stolca wielkoksicego przez Zygmunta

Kiejstutowicza. Wpyny na to nastpujce powody. Po pierwsze

musielimy si na pocztku pracy, chcc sobie zda spraw z po-

eni Swidrygiey w r. 1440, powoa take na kilka dokumentów

jego z lat 1437 i 1438, po drugie za, kontrolujc daty dotd po-

dawane w wydawnictwach i cytowane w pracach konstrukcyjnych,

przyszo nam niejeden dokument nalecy pozornie do okresu

specyalnie badanego odnie do lat wczeniejszych (zaczynajc od

1433 r.) i odwrotnie. W szeregu wypadków sprostowania podobne

dokonane zostay ju dawno przedtem, n. p. w objanieniach do do-

kumentów wydanych w I i III tomie Archiwum XX. Sanguszków,

oraz w znakomitych dzieach
J.

Wolffa, lecz historycy nie zawsze
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zwracali na to uwag. Majc przedewszystkiem na uwadze mo-

ment chronologiczny, zestawienie niniejsze nie daje cakowitych

regestów objtych niem dokumentów, lecz zaznacza tylko ich tre,
nieraz dokadniej omówion i zuytkowan w samej pracy, moli-

wie jaknajkrócej. W latach 1440— 1452 daty przywilejów wi-
drygiey stanowi zarazem materya stosunkowo najobfitszy do

uoenia jego itineraryum; chcc jednak przynajmniej w tym naj-

waniejszym dla nas okresie pozna to itineraryum w miar mo-

noci jaknajdokadni ej, dodalimy od r. 1440 take wszelkie inne

wskazówki o do jego miejsca pobytu, napotkane w z'ródach. Pod-

czas gdy jednak przy samych przywilejach jego, niemal wycznie
nadaniach ziemskich, dat poprzedza numer porzdkowy, wedug
którego s cytowane w tekcie rozprawy, pozycye dodatkowe, wy-

janiajce tylko jego itineraryum, takich numerów nie posiadaj.

Zastrzedz si trzeba, e wykaz niniejszy, cho uoony za pomoc
bada archiwalnych, nie jest kompletny; przywileje Swidrygiey,

nie wcigane do adnej metryki, znamy tylko o tyle, o ile si

zachoway ich oryginay lub oblatowano je póniej w metrykach

(gównie litewskiej) i ksigach sdowych; std trudno ich wy-

czerpujcego zebrania a niemoliwo ustalenia chronologii tych

hcznych nieznanych jego nada, o których w póniejszych doku-

mentach spotykamy okolicznociowe wzmianki.

i) 1433 XII 9 Kijów. widrygieo nadaje Michlin Andrzejowi

Wootowiczowi. Drukowany z oryginau w Arch. Sang. I nr, ^S.

Orygina w Muz. XX. Czartoryskich (perg. nr. 655) ma dat roczn

1442, z któr te ogoszono ten sam dokument z póz'niejszej obiaty

w metryce lit. w Aktach Junoj i Zap. Rossii I nr. 21 i nieraz

si go cytuje; dat 1433, odpowiadajc indykcyi 12, uzasadniaj

objanienia w Arch. Sang. Jest to jeden z nierzadkich dokumen-

tów Swidrygiey, przy których dwie pierwsze cyfry daty rocznej

wzito z ery dionyzejskiej a dwie ostatnie z ery bizantyskiej, tak

e chcc otrzyma dat wedug naszej chronologii trzeba odliczy

lat 8, wzgldnie (przy dokumentach z wrzenia i nastpnych mie-

sicy — cho nie zawsze 1) 9.

2) 1433 XII 27 ytomierz. w. nadaje Oyk i t. d. Lenkowi

Zarubiczowi. Druk. z oryg. w Archeograf. Sbornik VII nr. I. Dat
sprawdziem na podstawie oryginau w arch. XX. Radziwiów

w Niewieu, dzia I nr. 581; por. te jego reprodukcy w Paleo-
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graficz. snimkach, wyd. Sobolewskiego i Ptaszyckiego, Petersburg

1903, nr. 21.

3) 1434 V 5 uck. w. nadaje Basowo Józefowi Czusie. Druk.

z oryg. w Arch. Sang. I nr, 31, gdzie w objas'nieniach ustalono

dat, prostujc r. 1429 podany w tekcie.

4) 1436 VII 24 uck. w. nadaje Sienno Pietraszkowi a-
niewiczowi Mylskiemu. Druk. z obiaty XVI wieku w metryce lit.

w Aktach JZ Rossii I nr. 24. Data tam podana, r. 1445, jest nie-

moliw: nie zgadza si ona z indykcy 14; ze wiadków wadyka
ucki Teodozy, Iwan Hulewicz, Iwan Wootowicz, Denisko Muko-

siejewicz i kn. Borys Hliski w otoczeniu widrygiey wystpuj
tylko do r. 1438 (wadyk uckim w ostatnim okresie jego rzdów
na Woyniu jest Efremij, a dwaj ostatni wiadkowie pojawiaj si

po r. 1440 tylko w otoczeniu Kazimierza Jagiell.); wreszcie tytu

»wielikij knia Szwitr. litowskij, ruskij i inych« by uywany przez

niego, jak susznie wskazano (Arch. Sang. I s. 158), niemal wy-

cznie w okresie 1430— 1440 (waciwie 1438) r., po r. 1440 za:

»w. knia Szwitr. Olgierdowicz*. Dat 1445 mona wytómaczy
tylko w podobny sposób, jak wyej przy nr. i dat 1442: nalea-

oby wic odliczy lat 8 i odnie dokument do r. 1437; poniewa

jednak indykcy 14, w dokumentach widrygiey zwykle poda-

wana cilej od samej daty rocznej, odpowiada przy dacie dzien-

nej lipcowej tylko r. 1436, trzeba przypuci, e wskutek pomyki
przy oznaczeniu roku naley w tym wypadku odliczy lat 9, jak

gdyby chodzio o dat dzienn po i wrzenia, i przyj ostatecz-

nie r. 1436. Por. nr. 8 dla tego samego odbiorcy i z tymi samymi

wiadkami.

5) 1437 I 16 uck. w. nadaje Cecenowce i t. d. Michaowi

Olechnowiczowi. Druk. z kopiaryusza XVI w. w Arch. Sang. I

nr. 41, gdzie w objanieniach ustalono dat, prostujc r. 1444

podany w tekcie.

6) 1437 III 30 uck. w. nadaje Maów i t. d. Iwanowi Mu-

kosiejewiczowi. Druk. z oblat w aktach sdowych XVI w. w Ar-

chiw Jugo-Zap. Rossii VII/i nr. 2 i ViII/4 nr. 3; w obu wyda-

niach dokument ma dat roczn 1430, indykcy za w pierwszem

wydaniu 5, a w drugim 8. Ta ostatnia zgadzaaby si z r. 1430,

który jednak jest zupenie niemoliwym, poniewa w marcu tego

roku panowa jeszcze Witod (f 27 X 1430), a w. by tylko ks.

czernichowskim; to te Hruszewskij, cytujc ten dokument (Istorija
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IV- s. 1 88 przyp. i) nie podaje jego daty. Pewnem jest tylko,

chociaby ze wzgldu na wiadków (wadyka ucki Teodozy, Mo-

niwid, Jursza i t. d.), e musi pochodzi z lat 1431 — 1438, wobec

czego adna z obu indykcyi nie da si utrzyma a najprawdopo-

dobniejszem bdzie poprawi indykcy 5 na 15 i odnie doku-

ment do r. 1437, z którym si zgadzaj wszyscy wiadkowie.

7) 1437 VII 14 uck. w. nadaje Huchnie Oliferowi. Druk.

z kopiaryusza XVI w. w Arch. Sang. I nr, 44, gdzie w objanie-

niach ustalono dat, prostujc r. 1446 podany w tekcie.

8) 1437 VII 20 uck. w. nadaje Mieyrieczie i t. d. Pietra-

szkowi aniewiczowi M\iskiemu. Druk. z obiaty XVI w. w Aktach

JZ Rossii I nr. 25. Dat nale}^ rozwiza tak samo, jak przy nadaniu

dla tego samego Mylskiego (Nr. 4), z którem akt niniejszy ma tych

samych wiadków i równoczenie by oblatowany w metryce lit.

(por. kopie jej w Archiwum gównem w Warszawie t. 209 s. 451/6).

Trzymajc si znowu cile indykcyi, o rok póniejszej t. j. 1 5,

trzeba od podanej w oblacie daty 1446 odliczy lat 9 (zamiast 8)

i odnie dokument do r. 1437. 2, nr. 7, wczeniejszym wobec

tego tylko o 6 dni. ma te 4 wiadków wspólnych.

9) 1437 VIII I uck. w. nadaje ziemi pod Luckiem Pie-

traszowi Wokowyjowi. Druk. z obiaty w aktach sdowych XVI
w. w Archiw Jugo-Zap. Rossii VIII/4 nr. 4 z dat 1447 a indykcy i.

Data, niezgodna z indykcy, jest stanowczo niemoliwa ze wzgldu

na wiadków: piciu z nich (midzy nimi wadyka ucki Teodozy,

o którym wyej) wystpuje tylko do r. 1438 na dokumentach

widrygiey, szósty za, Kozaryn Riazanowicz, nosi tutaj tytu

marszaka ziemskiego, z którym wystpuje po raz ostatni 27 III

1438 (ob. nr. 14), podczas gdy póniej, od i I 1443 (^^'- 20) stale

pojawia si bez tytuu, a marszakiem ziemskim widrygiey jest

conajmniej od r. 1446 a do mierci Pietrasz Mylski. Nasuwajce

si za wzorem innych przywilejów odliczenie lat 8 nie jest moliwe,

gdy w r. 1439 widrygieo uckiem ju nie wada, a choby

si nawet, przypuszczajc podobn myk co np. przy nr. 4, od-

liczyo lat 9. to uzyskana w ten sposób data i VIII 1438, cho
zgodna z indykcy, nie byaby prawdopodobn, poniewa ostatni

znany nam przywilej w. wydany w ucku ma dat 23 IV 1438 r.

Najlepiej odpowiadaj wiadkowie dacie 1437 (odnajdujemy ich

wszystkich na poprzednich dokumentach z tego roku) i dlatego

stosunkowo najprawdopodobniejszem bdzie przypuszczenie, e
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W pónej oblacie, która nam przechowaa ten przywilej, zasza

myka w trzeciej cyfrze daty rocznej i e 1447 naley poprawi

na 1437, oraz e wyjtkowo ju przy dacie dziennej sierpniowej

postawiono indykcy zaczynajcego si waciwie dopiero z wrze-

niem roku nastpnego.

10) 1437 X 9 Kijów. w. nadaje Wadow Hork i Zórawk
Stefanowi Slesicie. Niedrukowany, znany nam tylko z oblat z XVI w.

(w przekadzie aciskim ruskiego oryg.) w metryce koronnej t. 39 p.

556/8 (kopia w Ms. ordyn. Krasiskich 4028 pod r. 1443) i w aktach

grodzkich lwowskich t. 355 s. 423 (regest w AGZ X nr. 6S, por.

nr. 80); w obu miejscach przywilej Swidrygiey je.st transu-

mowany w zatwierdzajcym go dokumencie Wadysawa Warne-
czyka d. d. Buda 13 I 1443. Data, cho indykcya nie jest podana,

po zestawieniu miejsca wystawienia i wiadków z dokumentem na-

stpnym, nie nasuwa wtpliwoci.

ii) 1437 X 17 Kijów. w. nadaje Burkowce i t. d. Kaleni-

kowi Myszkowiczowi. Druk. z kopiaryusza XVI w. w Arch. Sang.

I nr. 35. Data nie nastrcza adnych wtpliwoci.

12) 1437 XII 22 Kijów. w. nadaje Cieperowo wadyce or-

miaskiemu. Druk. z oryg. u B. Barwiskiego: Kilka dokumentiw

i zamitok, Zap. Tow. Szewcz. t. 115 s. 19. Zbadawszy orygina

w Muz. XX. Czartoryskich perg. nr. 478, zaopatrzony w dat 1445

i indykcy 1, zupenie si zgadzamy na wywód wydawcy, ustala-

jcy j zgodnie z indykcya i z odliczeniem lat 8 (cho waciwie

ze wzgldu na dat grudniow naleaoby odliczy lat 9) na

r- 1437-

13) 1438 II 4 uck. w. nadaje Borszczówk i t. d. Pio-

trowi Myszczycowi. Druk. z oryginau w Aktach Zap. Rossii I

nr. 36. Rok 1438 zgadza si z indykcya i i z nazwiskami wiad-

ków; por. te Z. L. Radzimiski: Sowo o namiestnikach, s. 17

przyp. 2, i B. Barwiskij, 1. c, s. 9/10.

14) 1438 III 27 b. m. w. nadaje Pawów i t. d. Zinkowi

Chociskiemu. Niedrukow.; tranzskrypcya literami aciskiemi w ko-

piaryuszu XVII w. Ms. ordyn. Krasiskich 2874 f.
28'"- (dyploma-

taryusz ks. Ostrogskich). Rok 1438 zgadza si z indykcya i i na-

zwiskami wiadków.

15) 1438 IV 23 uck. w. przypuszcza Bohusza Owierkicza

Timocha do wszelkich praw szlachty litewskiej. Druk. z oryginau

o. Ilalecki: Ostatnie lata SwidrygieHy. 19
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W Aktach Zap. Rossii I nr. 37. Rok 1438 zgadza si z indykcy i

i nazwiskami wiadków.

16) 1438 V 9 Krzemieniec. w. nadaje wójtostwo w Krze-

miecu Jurkowi Niemcowi. Druk. z obiaty XVIII w. w aktach

grodzkich krzemienieckich w Archiw Jugo-Zap. Rossii V/i nr. 2.

Data zgadza si z nazwiskami wiadków.

17) 1438 IX 2 Ostróg. w. nadaje Biehkowce i Sobódk
Hrehoremu Streczeniczowi. Druk. z oryg. w Arch. Sang. I nr. 36,

gdzie w objanieniach ustalono dat na r. 1437, podczas gdy

w Aktach JZR I nr. 20 zatrzymano dat 1438, a w opracowaniach

dokument ten bywa cytowany pod jednym i drugim rokiem. Ory-

gina w Muz. XX. Czartoryskich ma dat roczn 1438 a indykcy i;

poniewa data dzienna przypada ju na wrzesie, indykcy wska-

zywaaby na rok 1437 i monaby przypuci, jak to uczyni wy-

dawca Arch. Sang., e wobec tego data roczna, cho caa podana

wedug naszej ery, oznacza rok wrzeniowy (zaczynajcy si ju
od ! IX), jak w erze bizantyskiej. Przeczy jednak takiemu przypu-

szczeniu i odniesieniu dokumentu do 2 IX 1437 fakt, e dwa dni

póniej widrygieo wraz z szeregiem swych panów rady wyst-

puje we Lwowie, gdzie, widocznie po duszych rokowaniach z pa-

nami czerwonoruskimi , on i ci panowie wystawiaj 4 IX 1437

znane zobowizania na wierno Koronie (Cod. ep. I/i nr. 91, 92;^

z oryg. u Barwiskiego , 1. c, s. 18/19); niepodobna wic, eby
dwa dni przedtem bawi w gbi Woynia, tembardziej, e do

Lwowa przyby prawdopodobnie wprost z Krakowa, gdzie ga

spotykamy 15 VIII (por. Lewicki: Powstanie, s. 277). Trzeba wic

zachowa cile podan w dokumencie dat roczn naszej ery a

indykcy i zamiast 2 atwo wytómaczy tern , e by to dopiero

drugi dzie roku wrzeniowego, wedug którego liczya si indykcy^

zgadzajca si a do 31 VIII z rokiem styczniowym. Nadto, jak za-

znaczono w objanieniach do Arch. Sang., zaczynano te czasem

liczy indykcy dopiero od 1 5 IX.

18) 1440 VI 6 Tumacz. w. obiecuje by wiernym królowi

Wadysawowi i jego bratu Kazimierzowi. Druk. wedug kopii

z metryki kor. w Tekach Narusz, t. 16, w Cod. ep. I nr. 113; druga

kopia »ex Ms. archivi Stanislai Augusti regis collectionis Dogelii«

w tyche Tekach t. 17 nr. 30; skrócony przekad polski p. t.

>Wierno Swidrygaowa* w II ksidze zapisów metryki lit. (por.

kopie metryki lit. w Archiwum gównem w Warszawie t. 191 A
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1

s. I nr. C; dalsze odpisy w Ms. Czartor. 821 s. 126 i w Tekach

Narusz, t. 17 nr. 51; por. te Gobiowski: Dzieje Polski II 91

przyp.). Data nie nasuwa wtpliwoci.

— 1441 II 16 Lwów. w. zasiada w sdzie ziem.skim lwow-

skim (AGZ XIV nr. 3737).

19) 1442 XI 22 Grodzisko. w. zapisuje Aleksandrowi Pró-

chnickiemu 200 grzywien na wsi Groszowej. Niedrukow ; tóma-

czenie aciskie, zdaje si dosowne (z orygin.), w inwentarzu ar-

ciiwum kor. Jana Zamoyskiego Ms. ordyn. Zamoyskich 1603 t. III

s. 248/9 (tame krótsze streszczenie s. 36). Krótkie wzmianki o tym

przywileju w inwentarzu Kromerowym tego archiwum (bez daty —
Ms. Czartor. 1042 s. 105) i w spisie aktów, dotyczcych stosunków

polsko-litewskich, dodanym do dyaryusza sejmu 1563/4 r. (z dat
roczn — Zródfopisma do dziejów unii 11/ 1 s. 424).

20) 1443 ^ ' Gródek. w. potwierdza uposaenie cerkwi

w Gródku. Druk. z oryg. z dat 1403 r. i indykcy 3 w Aktach

JZ Rossii II nr. 69. Data 1403 r., stanowczo niemoliwa, dawaa
powód do rozmaitych pomyek i odnoszenia tego dokumentu do

rónych lat. Dopiero na podstawie specyalnych bada nad orygi-

naem, który ma rzeczywicie dat roczn 1403 (niewtpliwie

wskutek pomyki) a indykcy nieczyteln, oraz nad transumptem

w zatwierdzeniu Zygmunta Augusta z r. 1556 (Arch. Czartor. perg.

nr. 900), gdzie figuruje data roczna 1443 i indykcy 6, ustali

dat zupenie susznie na r. 1443 B. Barwiskij (1. c, s. 6— 9; por.

moj recenzy jego pracy w Kwart, histor. r. 191 5 zesz. i, gdzie

podaj dalsze wskazówki, e tylko ta data roczna jest moliw).

21) 1443 XI 9 uck. w. nakazuje bojarom koreckim suy
kn. Wasilowi Aleksandrowiczowi Koreckiemu taksamo jak jego

ojcu. Dokument znany tylko z wzmianki u Sz. Okolskiego: Orbis

polonus I 547, zuytkowanej ju przez Wolffa: Kniaziowie s. 172.

Poniewa Okolski dokadnie poda dat dzienn i indykcy 7,

musia mie przed sob sam dokument. Indykcy, poczon z dat
dzienn listopadow, odpowiada jedynie r. 1443.

22) 1443 XII 18 Lubcza. w. nadaje Bytnoje Fedkowi Ba-

brokowiczowi. Druk, z obiaty XVI w. aktach grodzkich uckich

w Archiw Jugo-Zap. Rossii VIII, 4 s. 79. Daty rocznej brak, lecz

data dzienna 18 XII wraz z indykcy 7 pozwalaj, jak przy po-

przednim dok., oznaczy j z ca pewnoci na r. 1443.

23) 1445 ni 3 uck. w. nadaje Ryczychów Czobotom. Druk.

19*
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Z oryginau w Aktach Zap. Rossii I nr. 45; regest aciski (tylko

z dat roczn) w inwentarzu arch. koronnego (wyd. Rykaczew-

skiego, s. 383). Data nie nasuwa wtpliwoci.

24) 1445 XI 5 B. m. w. nadaje Szklin Iwanowi Muszacie.

Druk. z obiaty XVI w. w metryce lit. w Aktach JZRossii I nr. 18,

z dat roczn 1430, któr trafnie poprawi Wolff: Kniaziowie, s. 19

przyp., na r. 1445.

— 1445 XI 30 Wilno. w. bierze udzia w sejmie wileskim.

Wzmianka w poselstwie Sudiwoja do W. Mistrza z 10 I 1446

(Arch. królewieckie, Ordensbriefarchiv XVII a nr. 186 obecnie pod

dat i Hochmeisterregistrant XV s. 427).

25) 1446 V 15 uck. w. nadaje Miusze i Zadyby Chodkowi.

Druk. z obiaty XVI w. w Metryce lit. w Arch. Sang. III nr. 7.

gdzie trafnie ustalono dat; reprodukcya z oryg. (w Bibl. ord.

Krasiskich) w Paleograf. Snimkach, nr. 22, gdzie jednak w spisie

dokumentów bezkrytycznie przyjto dat 1454 r.

26) 1446 V 21 W^ilno. w. zatwierdza i transumuje dokument

z 17 XII 1443, w którym kn. Wasil Sanguszkowicz jako dzierawca

bracawski rozgranicza wie' Poczapice w ziemi bracawskiej. Druk.

z obiaty XVIII wieku w aktach grodzkich latyczowskich u Anto-

nowicza: Hramoty w. kniaziej lit., nr. 4 (1868). W oblacie przy

obu dokumentach podane s tylko daty dzienne (bez roku) i in-

dykcye; 7 w dokum. Sanguszki a 9 w zatwierdzeniu widrygiey.

Wydawca przyj wobec tego lata 1428 i 1431, podczas gdy Bo-

niecki (Poczet rodów s. 292) i Wolff (Kniaziowie s. 423), cytujc

te dokumenty, odnosz je do lat 1443 i 1446. Przedrukowa je

niedawno Z. L. Radzimiski w Monografii XX. Sanguszków I

s. 1 16/7 przyp., twierdzc jednak, e jeli wogóle nie zasza w obla-

cie jaka pomyka co do dat, naley indykcye podane odnie
zgodnie z wydawc do lat 1428 i 1431, gdy w r. 1446 w W^il-

nie nie rzdzi widrygieo, lecz Kazimierz Jagiell. Ta ostatnia

uwaga nie jest jednak rozstrzygajc, gdy w. wcale nie musia

panowa w Wilnie, aby módz tam wystawi dokument dotyczcy

Bracawszczyzny, a jeli, jak widzimy z niniejszego zestawienia,

móg, po pogodzeniu si z Kazimierzem, znajdowa si w Wilnie

30 XI 1445 i 31 J 145 1 > to take 21 V 1446 pobyt jego w sto-

licy w. ksistwa jest zupenie moliwy. Przeciwnie, odniesienie za-

twierdzenia widrygieowego do 1 43 1 r. a zatem aktu dzielczego

Sanguszki do 1428 jest wykluczonem z tego powodu, e w tym
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ostatnim roku Swidrygieo ani nie by wielkim ksiciem, jak go

kn. Wasil tytuuje w swoim dokumencie, ani nie wada ziemi

bracawsk i nie móg tam mie swego dzierawcy. Wobec tego

przyjciu lat 1443 i 1446 nic si nie sprzeciwia (wprawdzie, jak

widzielimy, 15 V Swidrygieo w r. 1446 by jeszcze w ucku,
ale sze dni, nawet w owych czasach, mogo wystarczy na po-

dró do Wilna), a take niejeden szczegó je popiera: sam Ra-

dzimiski, cho ostatecznie przyjmuje daty o 15 lat wczeniejsze,

zaznacza, e waciwie wystpienie kn. Wasila Sanguszki byoby
o wiele prawdopodobniejszem w r. 1443 (od r. 1446 wystpuje

na dokumentach Swidrygiey brat jego Aleksander), anieli w r.

1428, o kilka lat wczeniej od pierwszego pojawienia si w ró-
dach jego ojca, kn. Sanguszki Fedorowicza; wymieniony w akcie

dzielczym dworzanin hospodarski Tychon Supica wystpuje wród
ziemian bracawskich 19 I 1448 (Dok. Minist. Just. I s. 46'^); diak

Wegajo, który spisa zatwierdzajcy dokument Swidrygiey, praw-

dopodobnie w zastpstwie nieobecnego w Wilnie pisarza tego ksi-

cia (jest nim w r. 1446 Juszko), to zapewne ten sam Wazkajo,

który w r. 1457 jest ciwunem wileskim (Daniowicz: Skarbiec

nr. 1946; por. te Napiersky: Russ. Livl. Urkunden, nr. 248);

wreszcie zupenie jest zrozumiaem, e Swidrygieo (tytuujcy si

tylko' w. kniaziem, a nie w. kn. htewskim, ruskim i t. d., jak w la-

tach 1430/8), i który pod koniec r. 1445 bra udzia przy naradach

wileskich w sprawie przyjcia korony polskiej a w r. 1447 po-

jecha z Kazimierzem na koronacy do Krakowa, by te obecnym
w Wilnie na wiosn 1446 r. przy naradach, poprzedzajcych wy-

jazd Kazimierza na zjazd brzesko- parczewski
,
gdy ukadano po-

stulaty litewskie na tym zjez'dzie przedstawione. Okazuje si wic,

e dokument ten , nad którym rozwodzilimy si tak dugo ze

wzgldu na wielk wano jego dla naszych wywodów w tekcie,

istotnie do r. 1446 odnie trzeba.

27) 1446 XI 20 Niewie. w. przywraca kn. Iwanowi Dy-

mitrowiczowi (Hoowni) dobra ojcowskie. Niedruk.; zuytkowany,

wedug obiaty z XVI w. w metryce lit., przez j. Wolffa; Kniazio-

wie lit.-ruscy, który s. 13 1/2 poda tre dokumentu a s. 19 przyp. f.

dokadn dat i wiadków. ^

28) 1446 XII 29 uck, w. nadaje dobra ukowskie i t. d.

kn. Michaowi Wasilewiczowi Czartoryskiemu. Druk. z obiaty XVI
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W. W metryce lit. w Arch. Sang. III nr. 8, gdzie te trafnie usta-

lono dat.

— 1447 VI 25 Kraków. w. obecny przy koronacyi Kazi-

mierza Jagiell. na króla polskiego (Dugosz: Historia V 33).

—
- 145 1 I 31 Wilno. w. wymieniony jako wiadek na do-

kumencie Kazimierza Jagiell., w którym uznaje Jon metropolit

kijowskim (Russkaja istoricz. bibl. VI nr. 67).

29) 145 1 IV 21 uck. w. nadaje Szepel i Omiechowicze

Bernatowi Olgiertowi. Dok. ten , niedrukowany w caoci, mona
zrekonstruowa wedug wzmianki Wolffa (Kniaziowie s. 19 przyp. h,

z obiaty XVI w. w metryce lit), który poda dokadn dat

i wiadków, i Arch. Sang. III nr. 9, gdzie ogoszono z dat roczn

1459 (— 8= 145 i) regest tego przywileju z kopiaryusza z XVII w.

30) 145 1 V 20 ... w. robi nadanie dla Stryskiego. Nie-

drukowany; cyt. u Wolffa, op. cit., s. 14 przyp. 7 (wzmianka, e
wystpuje na nim kn. Micha Konstantynowicz, starosta wodzim.)

wedug metryki lit. (Perep. kor. ks. VI f. 372). Niestety sprowa-

dzenie z Moskwy odpisu tego dokumentu, znanego nam w formie

niedostatecznej, nie byo dla nas moliwem.

31) 1451 IX 3 Peremil. w. nadaje Nowe Fedkowi Wojnio-

wiczowi. Druk. wedug tekstu, wcignitego r. 1557 do aktu re-

wizyi puszcz w. ksistwa lit., w wydaniu tej rewizyi przez komisy

archeogr. wilesk, s. 327. Data nie nasuwa wtpliwoci.

32) 145 1 IX 22 uck. w. nadaje aszkowicze Fetyni Ko-

tiuszkowej. Druk. z obiaty XVI w. w metryce lit. w Aktach

JZRossii I nr. 30; niemoliw dat 1452 (w. umar 10 II tego roku)

trafnie poprawi Wolff: Kniaziowie s. 19 przyp.

33) 145 I IX 24 uck. w. nadaje Chrapino Hrynkowi. Druk.

z kopiaryusza z XVI w. w Arch. Sang. I nr. 47, gdzie w objanie-

niach ustalono dat.

34) 145 1 XII 22 uck. w. nadaje Chouniew Piotrowa My-

szczycowi. Druk. z obiaty XVI w. w aktach ziemskich uckich

w Archi w Jugo-Zap. Rossii VIII/4 nr. 7. Data, zgodna z indykcy

15, nie nasuwa wtpliwoci.

35) 145 1 XII 25/31 uck. w. nadaje Chodopiacz Paszkowi

Prokofiewiczowi. Druk. z oryg. w Ar^i. Sang. I nr. 49 gdzie w obja-

nieniach trafnie wskazano dat roczn; uzasadnienie poprawki

znajdujemy w objanieniach do Arch. Sang. III nr. 11, przy analog,

wypadku: data 1461, która (bez podania dnia) wyranie figuruje
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na oryginale (Archiw. Czartor. perg. nr. 548), widocznie znowu

z dwóch er skombinowana, da si odnie tylko do dni grudnio-

wych po Boem Narodzeniu (od którego, jak wiadomo, zaczyna

si wówczas rok naszej ery) r. 145 1; wedug ówczesnego liczenia

naleay one bowiem ju do r. 1452 ery dionyzejskiej, a ponie-

wa data dzienna bya mimo to jeszcze grudniowa, rónica z er
bizantysk wynosi (w dwóch ostatnich cyfrach) lat 9 zamiast 8.

36) 1451 XII 25/31 uck. w. nadaje Kisielin i t. d. Pio-

trowi aniewiczowi KierdejowMczowi Mylskiemu. Druk. z obiaty

XVI w. w metryce lit. w Arch. Sang. III nr. u, gdzie dat 1461

wyjaniono w sposób, przytoczony przy poprzednim dokumencie.

37) 145 1 XII 29 uck. w. nadaje Choopy kn. Michaowi

Wasilewiczowi Czartoryskiemu. Druk. z obiaty XVI w. w metryce

lit. w Arch. Sang. III nr. 10. Data nie nasuwa wtpliwoci.

38) 145 1 XII 31 uck. w. nadaje Lip i t. d. Mitkowi.

Druk. z oryg. w Arch. Sang. I nr. 48; przy rozwizaniu daty rocz-

nej 1460 wydawca waha si midzy r. 1450 a 145 1; nie ulega

jednak wtpliwoci, e przy tym dokumencie, nalecym widocznie

do licznej grupy nada widrygiey z ostatnich dni 145 1 i po-

cztku 1452 r., trzeba drog tej samej kombinacyi, co przy nr. 35

i 36, dat roczn odnie do 7 ostatnich dni roku 145 1 naszej ery,

z czem w tym wypadku zgadza si te wyraz'nie podana w nim

data dzienna. Do r. 1451 odnosi go te Wolff: Kniaziowie s. 19

przyp., a wtpliwoci co do tej daty usuwa nasze przedstawienie

wypadków wspóczesnych w niniejszej pracy, s. 177 przyp. i.

39) 1452 I 9 uck. w. nadaje Dogie Sziji i t. d. Jerszowi

Tereszkowiczowi. Druk. z oryg. w Archeograficz. Sborniku VII

nr. 3, gdzie podano dat roczn 1450. Zbadanie oryginau w ar-

chiwum XX. Radziwiów w Niewieu (dzia I nr 600) okazao

jednak, e dat jego: 1460 r., indykcya 15, bdnie rozwizano

przez przypuszczenie pomyki w dziesitce; indykcya, wskazujca

na rok 1452. dowodzi, e mamy znowu do czynienia z dat roczn

skombinowana z dwóch er, od której w tym wypadku zupenie

prawidowo 8 lat odliczy trzeba.

40) bez daty i miejsca w. nadaje miastu Litowi prawo

magdeburskie. Druk. z obiaty XVI w. w metryce lit. u Downar-

Zapolskiego: Akty litowsko-russk. gosudarstwa I nr. 8, W oblacie

tej brak koca przywileju, tak e data pozostaje nieznana, taksamo

jak ewentualni wiadkowie. Poniewa Wadysaw Jagieo jest
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wspomniany jako zmary, a w. tytuuje si »Magnus Dux Litu-

aniae etc.« (dokument wyjtkowo jest pisany po acinie), wydawca
odnosi to nadanie do lat 1434— 1437- Gdy jednak dziedzic Lito-

wia Niemira (Riazanowicz) jest nazwany starost uckim, w któ-

rej to godnoci pojawia si dopiero w czasie ponownych rzdów
w. na Woyniu po r. 1442 (por. w dodatku II), bylibys'my raczej

skonni odnie dokument do tej póz'niejszej epoki, moe wanie do

czasu, gdy ksi ten t dzielnic obejmowa raz jeszcze w swoj
wadz. Tytu odpowiadaby w takim razie tytuowi >Supremus Dux
Lituaniae<, jakiego uy w. na akcie tumackim 1440 r.; wska-

zalimy zreszt w tekcie, e wielkim ksiciem tytuowa si a
do mierci.

— 1452 II 10 uck. widrygieo umiera (Dugosz: Historia,

V 104).

Uwaga. Wywody cbronologiczne niniejszego zestawienia na pierwszy rzut

oka mog wywoa zrozumiae zdziwienie, ie stosunkowo tak czsto naley przy do-

kumentach SwidrygielJy, nawet gdy sie zachowaJy w oryginaach o niepodejrzanej

autentycznoci, przypuci pomyki lub przynajmniej niestao, niekonsekwencyc

przy oznaczeniu daty rocznej. Wobec tego naley zwróci uwag, jak wielkie tru-

dnoci ta prosta zwykle sprawa musiaa nasuwa jego b^d co bd mao wydosko-

nalonej kancelaryi z tego wzgldu , ze spotykay sie w niej, jako zewntrzny wyraz

krzyowania si w jego otoczeniu wpywów zachodnich i wschodnich, trzy róne

sposoby oznaczaniu roku: wedug ery dionyzejskiej od narodzenia Chrystusa P.,

wedug ery bizantyskiej od stworzenia wiata , a wreszcie wedug indykcyi
,
powta-

rzajcych si, jak wiadomo, co 15 lat. Nadto trudnoci te zwikszay si jeszcze

z tego powodu, e przy pierwszym sposobie liczenia rok rozpoczyna si od Boiego

Narodzenia, przy dwóch dalszych za od i wrzenia. Najbardziej uderzajcy fakt,

mianowicie kombinowanie dwóch er w jednej dacie rocznej przez podanie dwóch

pierwszych cyfr wedug dionyzejskiej a dwóch ostatnich wedug bizantyskiej, jest

stwierdzony niezbicie przez te wypadki, gdzie na niewtpliwych oryginaach mamy
wypisane — a to nieraz literami in extenso — daty póniejsze o kilka lat od mierci

Swidrygiey, których w iaden inny sposób wyjani niepodobna ; mimo to i w ta-

kich wypadkach przyjto czasem nawet w wieych wydawnictwach rosyjskich zu-

penie bezkrytycznie owe daty pomiertne , tak jak figuruj na dokumencie. Naogó,

podajc przy kadym numerze publikacy najlepsz, owych bdnych edycyi wcale

nie cytujemy.
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DODATEK II.

Czonkowie rady Swidrygieowej w latach 1440 — 1452.

Dodatek ten czy si cile z poprzednim przez to, e do-

kumenty tam zestawione s gównem dla niego ródem; cytujemy

je te wedug ich numerów w dodatku pierwszym. W kadym
niemal z nicli po stereotypowej formuce; »a pri tom byli swiedki

wiernaja nasza rada...« mamy wymieniony duszy szereg nazwisk,

odsaniajcy nam jej skad kadorazowy. Zestawienie alfabetyczne

jej czonków ma suy jako illustracya do odnonych ustpów

III-go rozdziau rozprawy, uzupeniajc zarazem, przez ugrupowanie

wzmianek ródowych wedug osób i rodzin, podane tam wykazy

dostojników i urzdników Swidrygiey w tym samym okresie

1440— 1452. Ograniczylimy si take w tern zestawieniu dodatko-

wem do tego okresu 1 waciwie od r. 1442, gdy z dwóch lat poprze-

dnich brak przywilejów Swidrygiey, na którychby jego rada wy-

stpowaa), aby nie przekracza ram chronologicznych samej pracy

i take z tego powodu, poniewa, jak w tekcie szerzej omówiono,

rada Swidrygiey w tym czasie, kiedy de facto by tjdko ksi-

ciem dzielnicowym woyskim, róni si znacznie, wanie co do

uczestników, od jego rady w okresie poprzednim, do roku 1438,

stanowi odrbn cao historyczn. Tylko jeli dana osoba lub

bliscy jej krewni ju przedtem si pojawiaH w otoczeniu Swi-

drygiey, zwracamy na to uwag dodatkowo, aby lepiej uwyda-

tni jej curiculum vitae, a zwaszcza stosunek, czcy j z ksi-

ciem. Od podobnego nieco zestawienia stronników w. ks. Zygmunta

Kiejstutowicza w latach 1432 — 1440, jakie doczy B. Barwiskij

do swej monografii o tym ksiciu, róni si niniejsze z dwóch

wzgldów. Po pierwsze obejmuje ono tylko czonków rady Swi-

drygiey, nie za wszystkie osoby, wystpujce przy jego boku,

w jego subie, obdarowane przez niego nadaniami i t. p.; po

drugie ma ukad odmienny, nie wycznie alfabetyczny wedug

imion chrzestnych, jak u Barwiskiego. Po jedynym duchownym

czonku rady, wystpujcym stale, o ile jest wymieniony jako wia-

dek, na pierwszein miejscu, podajemy kniaziów w porzdku alfa-

betycznym wedug rodzin, po nich za panów, w tym samym

porzdku, lecz znowu nie wedug imion, tylko wedug nazwisk

rodzinnych, wzgldnie — w razie ich braku — wedug patrony-
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mików i przydomków; dla atwiejszego odszukania kadej osoby,

rónie nieraz wymienianej w dokumentach, znajduj si jednak

take odpowiednie odsyacze przy imionaci, przydomkach i t. p.,

wskazujce gówne nazwisko, pod którem s zebrane dotyczce

jej szczegóy. Daty, wymienione bezporednio po kadem nazwisku,

oznaczaj pierwsze i ostatnie pojawienie si danej osoby wród
panów rady, wyhczonych na znanych nam dzi dokumentach

widrygiey; niewtpHwie wikszo ich naleaa do jego rady

w caym okresie, objtym tem zestawieniem.

/. Wadyka ucki:

Efrem iej 29 XII 1446 — 29 XII 145 1 (nr. 28, 37).

//. Kniaziowie:

Czartoryscy i) Iwan Wasilewicz 22 XI 1442— 31 Xn 145 i

(nr. 19, 20, 24, 27, 28, 34, 37, 38). Prawdopodobnie naley

do rady widrygiey ju 23 IV 1438 (nr. 15: >kn. IwanCzo...*

[= Czortorijskij]).

— 2) Micha Wasilewicz, marszaek dworny 3 III 1445—
31 XII 145 1 (nr. 23, 24, 25, 27, 38), bez tytuu marszaka

21 IV — 29 XII 1451 i 9 I 1452 (nr. 29, 31, 32, 33, 34, 35,

36, 39); otrzymuje nadania ziemskie od widrygiey 29 XII

1446 i 29 XII 145 1 (nr. 28, 37)

NB. Brat ich Aleksander Wasilewicz wystpuje w ra-

dzie w. 27 III i prawdopodobnie te 23 IV 1438 (nr, 14,

15: >kn. Aleksandro — kij«).

Czet werty scy i) Iwan Aleksandrowicz 29 XII 1446

—

29 XII 145 1 (nr. 28, 29, 34, 35, 37); otrzyma nadanie od

w. w r. 1432 (Radzimiski: Kniaziowie i szlachta II Ostrogscy

s. 30 z metryki lit; ob. Wolff: Kniaziowie s. 35), naley do

jego rady ju 27 III 1438 (nr. 14).

— 2) Micha [Aleksandrowicz.?] 22 XII 145 1 (nr. 34).

Kozeka Fedor 5 XI 1445 (nr. 24).

[Kroszyski] {} por. Wolff, op. cit., s. 186/7). Iwan Roma-
nowicz 20 XI 1446—9 I 1452 (nr. 27, 39), naley do rady

w. ju 23 IV i 9 V 1438 (nr. 15, 16).

1 s z a n i c k i (Piski) Micha Konstantynowicz (Kurce-

wicz) 22 XI 1442 — 25/31 XII 145 1 — w tym czasie 15 V
1446— 20 V 145 1 jako starosta wodzimierski — (nr. 19, 20,

25, 30, 35, 36).
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Sanguszkowicze i) Aleksander 29 XII 1446— 29 XII 1451

(nr. 28, 35, 36, 37). ^

— 2) W as ii by 17 XII 1443 dzierawc bracawskim w.,

std niewtpliwie nalea do jego rady, cho go nie spoty-

kamy wród wiadków na nadaniach tego ksicia (por. uwagi

do nr. 26).

NB. Ojciec ich kn. Sanguszko [Fedorowicz] ju 30 III

1437 — 23 IV 1438 nalea do rady w. (nr. 6, 15).

Zwiaholscy 1) Iwan (Borysowicz — wedug dok. z 1461 r.,

Arch. Sang. I nr. 56) 20 XI 1446 (nr. 27).

— 2) Semen (brat Iwana) 20 XI 1446 (nr. 27).

///. Panowie:

[Andrzej — ob. Alyszkowicz, Wootowicz]

[Biernat — ob. Olgiert]

[Bohusz — ob. Waszinj

Chomicz Fedko, krajczy 29 XII 1446 — 24 IX 145 1 (nr. 28,

31, 33), prawdopodobnie identyczny z Fedkiem (Chwedkiem,

wystpujcym w radzie w. bez tytuu 22/29 XII 145 1 (nr.

34, 37)-

[Chwedko — ob. Chomicz Fedko]

Dachnowicz Paszko l'5 V 1446 (nr. 25), starosta wodzi-

mierski 29 XII 145 1 (nr. 37), otrzyma od w. nadanie ziem-

skie przed I VI 1445, kiedy je potwierdza Kazimierz Jagiell.

(Arch. Sang. I nr. 134).

Epifanowicz Siemaszko 5 XI 1445 (nr. 24), niewtpliwie

identyczny z Siemaszkiem, wystpujcym w radzie w. 5 V
1434, 4 II 1438 i 3 III 1445 (nr. 3, I3, 23), por. jednak te:

Michajowicz Siemaszko.

[Fedko — ob. Chomicz, Koodiazki, Kozowski]

[Hawryo — ob. Kierdejewicz Szyo]

Hulewicz Masko (Misko, zepewne mylnie Wako) 21 IV 145 1
—

31 XII 145 1 (nr. 26, 32, 38), wystpuje w radzie w. ju

30 III 1437—9 V 1438 (nr. 6, 14, 16; ju 1436 posuje od

niego do Polski, por. Kotzebue: Switrigail , s. 132); Iwan

Hulewicz, wiadek na traktacie w. z Zakonem 15 V 1432

(Napiersky: Russ. livl. Urk. nr. 231), pojawia si w radzie

tego ksicia 9 XII 1433 — 4 II 1438 (nr. I, 4, 7, 8, 9, 13).

[Iwan — ob. Riazanowicz Kozaryn]
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[Iwaszko — ob. Niewzlicz]

[Juszko — ob. Wojdatowicz]
[Kalenikowcz — ob. Myszkowicz]

Kierdejewicze i) HawryJo Szyo 5 XI 1445 (nr. 24),

wiadek na traktacie w. z Zakonem 15 V 1432 (Napier-

sky 1. c), wystpuje w radzie w. ju 24 VII 1436— 23 IV

1438 (nr. 4, 6, 8, 14, 15); syn jego Olizar otrzyma od tego

ksicia nadania, które 24 VII 1450 potwierdza Kazimierz.

Jagiell. (Akty Zap. Rossi I nr. 53I).

— 2) Pietrasz (-ko, Piotr) anie wicz Mylski, marszaek

ziemski 29 XII 1446— 29 XII 145 1 (nr. 28, 29, 32, 33, 37),

otrzymuje od w. nadania ziemskie 24 VII 1436, 20 VII

1437 i 25/31 XII 145 1 (nr. 4, 8, 36).

NB. Ju 20 VIII 1424 wystpuje w otoczeniu w. Zy-

gmunt Kierdej (Rzyszcz. Muczk. I nr. 170), a 9 XII 1435

naley do jego rady Hryko Kierdejewicz (nr. i), identyczny

moe z >Kirkidijem« z 5 V 1434 (nr. 3).

Kolodiazki Fedko 5 XI 1445 nr. 24).

Kostiuszko by w r. 1442 starost wodzimierskim wedug do-

kumentu, oblatowanego w XVI w. w metryce lit. (Perep. kor.

ks. VI f. 372 — cytow. przez Wolffa: Kniaziowie s. 14 przyp.)^

którego odpisu niestety, jak wspomnielis'my poprzednio nie

moglimy sprowadzi; wedug wszelkiego prawdopodobie-

stwa jest to jednak nieznane zreszt nadanie w., na którym

K. wystpuje jako wiadek. Jego wdowa Fetynia Kostiuszkowa

otrzymuje 22 IX 145 1 nadanie od tego ksicia (nr. 32).

[Kozaryn — ob. RiazanowiczJ

Kozowski Fedko, kanclerz 3 III 1445 — 29 XII 1446 (nr. 23^

24, 25, 28), wymieniony z tytuem kanclerza ju w wyroku

sdowym z 15 VIII 1444 (Arch. Sang. I nr. 43), by kan-

clerzem widrygiey a do jego mierci (por. Dok. Minist,

Justicii I s. 51^).

[aniewicz — ob. Kierdejewicz Pietrasz Mylski]

[Masko, Misko — ob. Hulewicz]

Michajowicz Siemaszko 25/31 XII 1451 — 9 I 1452 (nr.

35i 39)« niewtpliwie identyczny z Siemaszkiem . wystpuj-

cym w radzie w. 22 XII 145 1 (nr. 34); por. te Epifano-

wicz Siemaszko.

[Mikoaj — ob. Zorer]
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|Mylski — ob. Kierdejewicz Pietrasz aniewicz]

Myszkowicze i) Andrzej 24 IX 1451 fnr. 33).

— 2) Sieko Kalenikowicz, podskarbi i podkanclerzy

20 X[ 1446 — 9 I 1452 (nr. 27 — w znanym nam tylko

z Wolffa, o. c, s. 19 przyp. f, spisie wiadków tego doku-

mentu nazwany mylnie zamiast podkanclerzym kanclerzem,

którym by wówczas Fedko Kozowski, — 31 tylko z tytu-

em podkancl., 33 taksamo. 34 taksamo, 39).

NB. Kalenik Myszkowicz otrzyma od w. nadanie ziem-

skie 17 X 1437, na którem m. i. wystpuje te Jesko My-

szkowicz (nr. ii); mniejwicej równoczenie (indykcya 15,

wic prawdopodobnie 1437 i'> dosta nadanie od tego ksi-

cia take Pawe Myszkowicz (dokument nieznany, wzmianka

o nim w oblacie 1661 r. w aktach grodzkich nowogr., —
której kopia w archiwum Chaleckich w Cerkliszkach).

[Niemira — ob. Riazanowicz]

Nie w zlicz Iwaszko 31 XII 145 1 (nr. 38).

Olgiert Biernat, marszaek (dworny) 3 III 1445 (nr. 23), otrzy-

muje (z tyme tytuem) nadanie ziemskie od Sw. 21 IV

145 1 (nr. 29).

[Paszko — ob. Dachnowicz]

Pieszko, marszaek (dworny) 22 XI 1442 — 5 XI 1445 (nr. 19,

20, 24J. otrzyma od w. nadanie ziemskie, które 4 III 1452

potwierdza Kazimierz Jagiell. (Dok. Minist. Just. I s. 49^).

[Pietrasz(-ko), Piotr— ob. Kierdejewicz aniewicz MylskiJ

Poocki Was ii, 5 XI 1445—25/31 XII 145 1 (nr. 24, 32, 36),

nalea do rady w. ju 4 IX 1437 (Cod. epist saec. XV,

l/l nr 92: Yasil Polociensis).

Riazanowicze ij Iwan Kozaryn 5 XI 1445 — 31 XII 145

1

(nr. 24, 28, 29, 34— 38), nalea do rady w. jako marsza-

ek ziemski (ziemi uckiej) ju 30 III 1437 — 27 III 1438

(nr. 6, 7, 9, 13, 14), znajduje si te w jego otoczeniu i I

1443 (nr. 20).

— 2) Niemira, starosta ucki 3 III 1445 — 9 I 1452 (nr. 23— 25,

28, 29, 31 — 39), by nim a do s'mierci w. (Dugosz: Hist.

V 103/4); wystpuje w otoczeniu jego ju 20 VIII 1424

(Rzyszcz. Muczk. I nr. 170), walczy w jego obozie 1436 ^Da-

niowicz: Skarbiec nr. 1730/1), a niewtpliwie jest identyczny

z >Nemyz«, marszakiem widrygiey i starost brjaskim,
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wspomnianym w jego licie z i V 1434 (Kotzebue: Switri-

gail, s. 117). Za jego wiern sub w. nadaje jego miastu

Litowi prawo magdeburskie (nr. 40).

NB. >Plemienni'k« Niemiry p. Mitko otrzymuje nadanie

od w. 31 XII 145 1 (nr. 38).

[Siemaszko — ob. Epifanowicz , Michajowicz]

[Sieko — ob. Myszkowicz Kalenikowicz]

[Szyo — ob. Kierdejewicz Hawryo]

[Wasil — ob. Poockij

[Wako — ob. Hulewicz Masko]

WJaszin Bohusz, 3/22 IX 1451 (nr. 31, 32).

Wojdatowicz Juszko, 24 IX 1451 — 9 I 1452 (nr. 33, 39)^

w tym czasie 25/31 XII 145 1 z tytuem klucznika uckiego

(nr. 35).

Wootowicz Andrzej 31 XII 145 1 (nr. 38), otrzyma nada-

nie od w. 9 XII 1433 (nr. i); Iwan Wootowicz, s'wiadek

na jego traktacie z Zakonem 15 V 1432 (Napiersky, 1. c.)»

naley do rady jego 24 VII 1436— 9 V 1438 (nr. 4, 6, 7»

8, 9, 13, 14, 16).

Zorer Mikoaj, podkanclerzy 22 XI 1442 (nr. 19),



Indeks osób i miejscowoci.

Achmat, chan Zotej ordy 24Ó.

Aleksander Jagielloczyk 139, 140, 144,

178, 190, 253, 254, 262, 284.

Aleksander Patrykiewicz (Korecki) ks.

54, 58-

Aleksandrowicze Kmita, Byk 270.

Andrzej biskup Jucki 137.

Andrzej Olgierdowicz, ks. polocki iii.

Andrzej Wasilewicz ks., marszaek Swi-

drygieJly 1 1 1, 142.

Andrzej Wlodzimierzowicz Olgierdowicz

ks. 170, 175, 264.

Auksztota 49.

Awramij, archimandryta pieczerski 149.

Babrokowicz Fedko 72, 125, 131. 291.

Baklan II4.

BaJaban Hryko 123, 171, 259.

Batyk 233.

Bartomiej, kapan dworny ks. Ostrog-

skiei 138.

Basowo 104, 106, 124, 147, 2S6.

Batu ctian 209.

Bezka ziemia 28, 71, 94, 98, 102, 121,

240, 248.

Berestki 107.

Berezno 104, 106, 113.

Bernhard, starosta gródecki 23.

z Bezmirowa Wacaw 129.

Biaoru 2, 16, 60, 62, 8ó, 115, 118,

126, 256, 264, 276, 280.

Biechowscy Jan i Mikoaj, star. ratnescy

32.

Bielik 42, 46, 47.

Bielikowce 290.

Bielska ks. za Chodkowiczem Iwanem 2Ó7.

Bieoka 39.

Bierdochowski, podstaroci gródecki 23,

46.

Biereg 105.

Birsztany, 60.

Biskupicze 129.

z Bobrka Jan, kaszt, biecki 156.

Bodaczów 107.

Boh IGO, IGI, 25G.

Bohowityn, Bohowitynowie 41, 48, 122,

2Ó0, 2Ó6.

Bohowitynowicz Bohusz, pooskarbi lit. 48,

281.

Bohowitynowicz Lew, klucznik brzeski 281.

Bolesaw, ks. mazowiecki 15, 44, 56, 74,

81, 83, 94, 166.

Bolesaw- Jerzy Trojdenowicz, ks. halicki 74.

Borszczówka 289.

Bortacin 65.

z Borzyszowic Mikoaj Róa kuchmistrz 198.

Boek IGO.

Bracaw, Bracawszczyzna , bracawski po-

wiat 39, 57, 59— 6l) 72, 84 — 86, 90,

92, 95, 96, 98, 99, 108, 109, 125, 129,

141, 144— 14Ó, 158, 159, 194, 195, 201,

2G9, 235, 237, 238, 240, 143— 245, 247,

249, 251, 255, 2Ó9, 270, 279, 292, 293,

BrasJaw 255, 270.

Brjask 87, 171.

Brodowo 120.

Brodowski Czuryo 120.

Brze litewski, brzeski powiat 26, 27, 32,

50, OG, 61, 65, 83, 84, 90, 98, 118, 195,

212, 232—235, 237, 24G, 242, 253, 254,

264, 281, 293.

Brzeski pokój 1435 r. 4, 82.
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Buczaccy 162.

Buczacki Teodor, star. podolski, 8, 85.

Buda 30, 31, 33, 43. 49. ^2, 64, 65,

70, 289.

Bug 28, 32, 100, lOI, 121.

Bureml 47, 104, 113, 125, 177, 252.

Buremlscy ks. (ob. te Olszaniccy) 113.

114, 252.

Burkowce 289.

Bybelska Jarochna 1 18.

Bychowca t. zw. Kronika 6, 9. 26, 27,

44, 75, 233.

Bynisk 118.

Bytnoje 291.

Ceceniewscy 131, 204.

Cecenowce 287.

Chalcz 86, 87.

Chemska ziemia 23, 28, 31, 32, 33, 63,

64, Ó9, 97, 98, 120, 121, 123, 124.

Chapotyn 54, 113, 117, 248.

Chmielnik 8, 59, 85, loo.

Chociski Zinko 289.

z Chodcza Mikoaj 250.

Chodko 179, 292.

Chodkowicz Iwan, star. ucki, wojew. ki-

jowski 223, 267, 277, 279— 281.

Chodopiacz 294,

Chojnice 170, 233.

Chooniewscy (ob. te Myszczyc Piotr)

121, 260, 272.

Choopy 112, 295.

Chou(o)niew 107, 121, 122, 294.

Chomicz Fedko, krajczy widryg. 131,

142, 299.

Chotko, podstaroci gródecki 23.

Chrapino 89, 294.

Chrebtowicz Wasyl, Chrebtowicze 255,

275-

Christmemel (Skirstymo) 137.

Ciediowicz Micha, chory ucki 272.

Cieltko Jan, starosta gródecki 23.

Cieperowo 289.

Cudnów 248.

Czaplic(z) Andrzej 124.

Czaplic Janko 261.

Czapiice 124, 266.

Czarne Morze 245.

Czarny szlak 248.

Czartoryscy ks. b, 27, 49, 64. 69, 70, loi,

112, 115, 118, 133, 150, 161, 164, 168,

173, 177. 256, 261, 263, 265.

Czartorysk 46, lOI, 1 06, 112.

Czartoryski Aleksander ks , wojew. wo. 1 569

97-

Czartoryski Aleksander Wasilewicz ks. O,

46. 264, 298.

Czartoryski Andrzej Michaowicz ks. 2Ó9,

270.

Czartoryski Iwan Wasilewicz ks. b, 13, 14,

4O, 70, 94, 135, 136, 168, 264, 298.

Czartoryski Micha Wasilewicz ks. marsza-

ek dworny widryg. 6, 4Ó, 68, 70, 136,

142, 168, 194, 245, 248, 249, 262, 264,

270, 293, 295. 298.

Czaruków 112.

Czechy 233.

Czemierzyce 1 1 8.

Czerkaski powiat 194.

Czernichów 19, iii, 142, 287.

Czerwony Dwór 217.

Czetwertnia 113.

Czetwertyscy ks. 54, 113. iiO, 173,275.

Czetwertyski Fedor ks. 269, 270.

Czetwertyski Iwan Aleksandrowicz ks. 54,

150, 298.

Czetwertyski Micha ks. 298.

Czobotowicze 22, 68, O9, 147, 291.

Czuniów 22.

Czurylo ze Stojaniec Jan 23.

Czuryowie 23.

Czusa ob. Dusicz

Czuska (iusicza) Olechno Juriewicz 259.

z Czyowa Jan, kaszt. krak. 156. 182, 198,

214.

z Czyowa panowie 13.

Dachno Wasilewicz 122.

Dachnowicz Paszko, star. wodzim. 72, 76,

9Ó, 122, 136. 144, 1(33, 172, 176, 190,

224, 258, 262, 275, 299.

Daman ob. .aman

Dani, wadyka wodzim. 93, 137, 150.

Dugosz Jan, kanonik krak., historyk 7, 8,
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to, 13, 14, 18, 19, 21, 26, 43, 44, 48,

49. 55. 5t>, <J5. 79. 9i. 97, 98, 120,

156, 157, 159. i<^3. 172, 175, 177,

178, 181— 186, 197, 199, 200, 205,

206, 210—212, 232, 235, 238, 242—
245. 247. 248, 274.

Dobrzaski z Dobrzan Waóko 40.

Dobrzy 199.

z Dolinian Bartomiej Pirka, sdzia gró-

decki 23.

Dolsk 137.

Dolgie Szii 128, 295.

Dominikanie 138, 209.

Dorgi, Dorgiewicze 41, 253, 254.

Dorohobu 144.

Dorohostajscy 266.

Doroticze 255.

Dowgialowicz Juszko, Dowgialowicze 41,

129, 17Ó, 253, 256.

Dowgird Jan, wojewoda wileski ^2< 34-

36, 37, 39. 41, 42, 87, 97, 129, 255.

Dowgowdowicz Hleb Juriewicz ks. i8b.

Dowksza 85.

Dowojnowicz Andrzej 203, 254.

Dowojnowicz Jan Andrzejewicz , dzieri.

wolkowyski 254, 274.

Dowojnowicz Olechno 175, 179, 203.

Dowojnowicze 255, 274.

Drohiczyn IÓ9, 170, 195.

Drohobycki powiat 47, 118, 234.

Druccy ks. 91, 115, 256, 262.

Druccy - Lubeccy ks. 256.

Druccy - Putiatycze ks. 256.

Druck 256.

Drucki Bohdan Wasilewicz ks. 256.

Drucki Dymitr Putiata ks. 256.

Drucki Iwan Putiata ks. 1 1 1, 25Ó.

Drucki Iwan Putiatycz ks., horodniczy u-

cki 108, 133, 25Ó, 272.

Drucki Mitko Siemionowicz ksi 25.

Drucki Roman Wasilewicz ks. 256.

Dubno 247, 253.

z Dubowca Stanisaw 130.

Dubrowica 179, 256.

Dulby 129.

Dunaj Ó3.

Dworzec 88.

O. Halecki : Ostatnie lata widrygiely.

Dymitr, chory wJodzim. 272.

Dziadowo (Soldau) 71.

Dusicz Andrzej, marsz. widryg. 124, 142.

Dusicz Józef 287.

Dusicz Wako z Kwasiowa, kaszt, chelni-

ski 124, 125, 258, 262.

Dusicze (ob. tei Czuska) 124, 147, 259, 260.

Efremiej wadyka ucki 137, 150, 173, 229,

287, 298.

Ejszyszki 217.

Elblg 202.

Eliasz, hospodar modawski 15.

Elbieta królowa 212.

Epifanowicz Siemaszko 127, 177, 299.

V. Erlichshausen Konrad, w. mistrz 15, 67,

76— 83, 208, 292.

V. Erliclishausen Ludwik, w. mistrz 189,

195, 196, 200, 202, 205, 210, 212, 213

217—219, 237, 238.

Fedkow rejestr 259.

Fedkowicz Jurij, klucznik ucki 271.

Fedor Korybutowicz ks. 40, 1 1 5.

Fedor Lubartowicz ks. 53.

Fedor Olgierdowicz ks. 28, 114, 115, 118.

Fedoro wicze, bojarowie stepascy loi.

Fredro z Pleszewie 7, 21.

Gasztod Jan , wojewoda wileski i^, 37,

41, 42, 61, 73, 7Ó, 133, 165, 166. 180,

205, 207, 208, 2IO, 211, 212, 215, 217,

220, 221, 22Ó, 230, 232, 233, 237, 239,

253-

Gasztod Marcin, wojewoda kijowski 24S.

253, 2Ó7.

Gasztod Olbracht, wojew. wil., kanclerz

w. 1. 46, 180, 253.

Gasztodowa Marcinowa 41.

Gasztodowie 253.

Gedygoldowicz Sieko, namiest. smoleski

165.

Giedyminowicze 46, 47, 49, 1 16, "l 18, 13Ó,

253-

Gojcewicz Iwaszko, nam, witebski 81, 175.

Golau 195, 197.

Goliginowicz Micha, star. drohicki 169.

20
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Goraj scy 120.

z Grabkowa Zygmunt 129, 234, 252.

Grecki koció (ob. te Schizmatycy) 49,

136, 138.

Gródek, gródecki powiat 19 — 25, 42,

45, 46, 48, 49, 62, 63, 65, 67, 68,

70. 90, 120, 122, 159, 185, 291.

Grodno 1Ó4, l6ó, 278.

Grodzieska unia I432 r. 30, t)2.

Grodzisko 25, 291.

Gryf herb 273.

Hadi Giraj, chan krymski 180, 205, 206,

208— 210, 227, 240, 245, 246.

Halicko - wodzimierskie pastwo 50, 74.

116, 120, 123, 128, 143, 252, 257.

Halicz, halicka ziemia I4, 47, 70, 114,

118, 228, 252.

Haniewice 264.

Hanus 189.

Herburtowie 252.

Hlinno 89.

Hliscy ks. 1 1 1, 115.

Hliski Bohdan Fedorowicz ks. (Putyw-

Iski) 178.

Hliski Borys ks., kanclerz widrygielJy

III, 141, 212, 287.

Hliski Iwan ks. 249.

Hliski Sieko ks. 1 1 1.

Huchnie 288.

Holcza (e) 124, 261.

Holszascy ks. 27, 133, 136, 144, 156,

179, 247, 255, 265, 275, 281.

Holszaski Iwan Jurjewicz ks. 256.

Holszaski Jurij Semenowicz ks. 72, 91,

IGI, 106, 133, 136, 156, 165, 175,

178—181, 202, 212, 217, 255.

Holszaski Micha Iwanowicz ks. 179.

Holszaski Semen Iwanowicz ks. 179.

Holszaski Semen Jurjewicz ks., starosta

hicki 250, 256, 268.

Holownia-Ostroiecki Iwan Dymitrowicz

ks. 114, 136, 150, 293.

HoJowniowie-Ostroeccy ks. 113, 114,

150, 262, 275.

Homel 86—90, 165, 186.

Horbaczow 179.

Horóchów 108, 222, 230.

Horodek (pow. ucki) 263.

Horodek Dawidowy, horodecki pow. 88

—

90, 186.

Horodelska unia 1413 r. 212, 274.

Horodo 28, 92, IGO, IGI, 154, 240.

Hory 88, IGO— 102, 106, IG9, 1 10, 112,

123—125, 179, 248.

Hostscy 124, 135, 266.

Hostski Bohdan Siekowicz, klucznik ucki

124, 271, 281.

Hostski Sieko 124.

Hoszcza 106, 124.

Hrabów 32.

Hrubieszów 139.

Hryko, koniuszy ucki 270.

Hubin 102.

Hulewicz Iwan 287, 299.

Hulewicz Masko 188, 189, 299.

Hulewicze z Wojutyna 128, 130, 173, 252.

Hurkowicze ks. 64, 1 18.

Ikwa IG2, IG5, 106.

Iliaszowa ks. 254.

Ilinicz Iwaszko 254.

Ilinicze 255.

Inflanty (ob. v. Mengden, landmistrz infl.)

81, 83, 179, 218, 232, 233.

Iwan Wasilewicz, w. ks. moskiewski 250.

Iwanie 263.

Iwanowicz Fedko, wójt wodzim. 253.

Iwanowicz Pawe 52.

Iwaszko, podskarbi widr. 142.

Izydor kard., metropolita kij. 93, 138.

Jabonno 104.

Jagiellonowie 15, 27, 70, II©.

JaJowicze 256.

Jan, Dominikanin 138.

Jan, pleban kroszyski 138.

Jan Olbracht 247, 250.

Janów 273.

Jaroma 17O.

z Jarosawia Leliwici 162.

Jarosawicz Iwan Wasilewicz ks. 1 86.

Jarosawicz Wasil ks. 87.

Jary Fedko, dworzanin widryg. 70, IÓ2.
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Jasmanowicze 126.

Jelowicki Paszko 37.

Jerzy Narymuntowicz ks. 57.

Jesko, »camerarius« Swidryg. 142.

Jona, metropolita kijowski 92, 93, 294.

Jurek Niemiec, wójt krzemie. 290.

Jurga, starosta gródecki 23.

Jursza, star. ucki, wojewoda kijowski itd.

8, 34. 37, 38, 39. 49. 53- ^i, 72, 76,

85, 86; 136, 143, 145, 150, 165, 175,

177, 181, 194. 25Ó, 288.

Jursza Iwan, starosta wodzimierski 268.

269, 281.

Juszko, pisarz SwidrjgielJy 80. 81, 83,

146, 165.

Kaczyn 122.

Kaffa 245.

Kalenikowicz Okuszko , nam. zwiaholski

269.

Kalenikowicz Sieko , podkancl. i pod-

skarbi widr. 142, 151, 301.

Kalenikowicze (ob. te Myszkowiczei 173.

2ÓO.

Kamieniec litewski , kamieniecki powiat

60, 264.

Kamieniec podolski 85, 128, 209. 214,

240, 245.

Kamieniobród 22.

KarawuJ 85.

Karpaty 30.

Katolicy ob. Rzymski KocióJ

Kazimierz Jagielloczyk passim

Kazimierz Wielki 28, 32, 57.

Kierdej Zygmunt 300

Kierdeje. herb Kierdeja 14. 42, 45, 48,

59, 122, 124—127, 143, 151, 173, 221.

224, 227, 258—261, 203, 26Ó.

Kierdejowicz z Pomorzan Hryko woje-

woda podolski 13. 14, 28, 29, 31. 59,

123, 124, 163, 164, 174, 300.

Kierdejowicz Porfir)' 137.

Kierdejowicz Wako 123.

Kieigajo, star. mudzki 76.

Kiegajiowicz Jan, star. mudzki 219, 220.

KiegajowJcz Micha, kanclerz w. 1. 141,

165, 188.

Kijów, Kijowszczyzna I, 8, 9, 16, 43, 44,

53- 57, 58- 61, 62, 66, 77, 98, 100,

138, 142, 149. 151, 159, 160, 191— 195,

244—248, 250, 255, 267, 269, 274, 279,

281, 284, 286, 289.

Kisielin 102, 295.

Kleczko 32.

Klewa 112, II3, 137.

Klukowicz Hryko 122.

Kajpeda 219, 238, 242.

Kmitowie z Winicza 1Ó2.

Kobry 27, 1 18, 170.

Kobryska z Rohatyskich Fedora ks. 170.

Kobryski Iwan ks. 170.

Kobryski Semen ks. 27.

Kola z Dalejowa Jan, kasztelanie halicki

14-

Koki loO.

Koo 199. 200. 201.

Koode 112. 247, 263.

Koodiazki Fedko 300.

Koodieie 107.

Koomyja 19.

Komiko, ciwun kijowski 149.

z Koniecpola Jakób, starosta ratneski 32.

z Koniecpola Jan kanclerz 63, 65.

Koniecpolski 22.

Koniuchy 259,

Koniuski Lach 129.

Konstanty Olgierdowicz ks. 115.

Kope 126.

Kopystrzyn 247. 250.

Korczakowie, herb Korczak 14, 23, 42, 47,

48, 118— 128, 130, 151, 1O9, 171, 173,

224, 227, 258— 260, 266, 273.

Korczyn, Nowe Miasto 239.

Koreccy ks. lob. te Aleksander Patrykie-

wicz ks.) 51, 54, 113, ilt), 150, 164, 248.

Korecki Wasil Aleksandrowicz ks. 54, 58,

133, 291.

Kornica 123.

Korsów 102, 107.

Korybut Olgierdowicz ks. 115.

Korzec 45, 51— 55, 58, 72, 102, loO, 113,

116, 117. 291.

Kostiuszko, starosta wodzimierski 45, 136,

144. 300.

20*
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Kóstiuszkowa Fetynia 45, 136, 294,

Koszerscy ks. 33.

Koszersk 28. 30

—

33, 105, 112.

Kotiuiyce loo.

Kowel 28, 32, 108, 257.

Kowin (Racz) 65.

Kowno 220, 229.

Kozacy 247.

Kozaka Fedor ks. 113, 150, 298.

Kozekowie ks. 1 13, II4.

Koziski Hryko, chory wol. 272

Kozowski Fedko, kanclerz Swidryg.

127, 142, 188, 189, 300, 301.

Koianowicze ks. (ob. Wieliccy) 113,

Kraina I99.

Kraków, krakowska ziemia 154, 197,

240, 250. 290, 293, 294.

Krasiów loO, 247.

Krasne 58, 117.

Krasnów 207, 209.

Kreczów loo.

Krewo 155, 273.

Krokotka Iwan ks. 25Ó.

Królewiec 82, 217, 218.

Kroniczyn Ó4.

Kroszyn 114

Kroszyscy ks. 113. 114, 1 18.

Kroszyski Iwan Romanowicz ks.

298.

Krupa 274.

Krym (ob. Tatarzy krymscy) 20t).

209, 250.

Krzeczowicz Marcin, biskup ucki 2

Krzemieniec, krzemieniecki powiat 1

34, 3^—40, 49, 52-59, t)I, 65,

72, 76, 85, 86, 95 — 103, 106—
112, 115, 117, 122, 125, 128 —

139, 144. 145, 148—150: 158,

163, 194, 229, 247, 248, 250,

260, 262 — 2t)4, 266, 2O8, 269,

290.

Krzyacki Zakon 4, 7, 9, 34, 66, 73

78—82, 92, 97, 132, 152, 159,

178, 183, 184, 195, 198, 200,

204,212— 221, 231— 233, 236 —
240— 242, 276.

Kuczmiebki szlak 249.

117,

114.

201.

300. Kuczuk z Solcznik Jan» marsz. 254.

Kuczuk(owicz) Wojciech 133, 253, 254.

Kujawy 199.

Kurcewicze ob. Olszaniccy

Kurozwecki Stanisaw, podkancl. kor. 65.

z Kurozwk Krzesaw, kaszt, sandom. 64.

Kustycze 105.

Kuszlejko pisarz lit. 72.

Kumin 106, 248.

Kwasilów 258, 2Ó2.

z Kwasiowa ob. Dusicz.

Laluszij, nam. grodzieski 1 7 5.

Latyczów, latycz. powiat 8, 9, 85, 292.

Leruny 189.

Leszko Czarny 119.

Lingweniewicz Jerzy ks. 179.

Lipa 107, 295.

Lisiatycze 118.

Litowi IGO, 121, 139, 148, 253, 295, 302.

Litwa passim

Lubart Giedyminowicz ks. 28, 57, 1 16, 126,

138, 143, 160.

Lubcza 45, 123, 140. 250, 262, 291.

Lubeccy ks. ob. Druccy - Lubeccy

Lubelski sejm 1569 r., unia I, 1 1 1, 135,

141, 153, 210, 224, 235, 244, 250, 270,

113, 283.

Lublin, lubelskie województwo 69, 91, 155,

199, 243, 244, 250.

208, Luboml 28— 32, 98, ICO, 112.

Lubomlici 120.

73. Ludwik, król polski i weg. 28, 57.

8, 9, Lwów, lwowska ziemia 12, 14, 15, 19— 25,

, 71, 46, 68, 70, 74, 97, 122. 154, 161, 187,

iio, 197, 228, 248, 252, 273, 290, 291.

130,

159, aman, chory ucki 272.

255, aniewicze 124.

277, anowce 37.

aszcz Jan 207.

, 74, czyca 238.

165, oburiski Zieko 261.

202, ohojsk 264.

238, ohwin, pisarz litewski 37.

omazy 243.

opacin 28, 84, 92, 100. 154, 240.
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opatyn 58.

osowicz Jan, biskup ucki, wileski 273.

ucbcza loi.

uck, ucka ziemia, powiat passim

ukomscy ks. 256.

z usk Marcin, pisarz lit. 202, 216, 217.

Maciej, biskup wileski 76, 175, 202,

200. 211, 217.

Maciej Korwin, król. wg. 249.

Magdeburskie prawo 34, 139, 148. 295,

302.

Malborg 78. 80, 81, 83, 179.

Maopolanie, Maopolska 49, 98, 120.

157, 181, 197— 201, 211, 212, 231,

242.

Maorusini 126.

Maów 125. 287.

Maniak, chan tatarski 247.

Marciszowo 169.

Markowice 102.

Mazowieccy ks. 74, 240.

Mazowsze 73, ibg, 195.

V. Mengden Jan, landmistrz inflancki 196,

205, 207, 218. 219, 221, 222, 224,

230.

Mengli Giraj, chan krymski 209, 24Ó,

247. 248, 250.

Michajowicz Siemaszko 300.

Micha Zygmuntowicz ks. ó, 9, 10, 44,

5Ó, 74, 94, 168, 171, 1S8, 20S.

Michlin 41, 42, 122, 130, 28Ó.

z Michowa Wojciech, kaszt, zawichojski

198.

Mielce 137.

Mielnica 102, 105, 113.

Mielnik 170.

Mieyriccze 105, II7, 2O1, 288.

Miedzybó 85.

Mikoaj, kapan lipowski 138.

z Milanowa Maciej, burgrabia ratneski

32-

Milanowicze 32.

Miusze 292.

Misk iy2.

Mirków 107.

Mitko Dawidowicz. ks. horodecki 88, 89.

Mleczkowie 120.

Modawia (ob. te/l Wooszczyzna) 9, 10, 15,

90.

Moniwid(owicz) Iwaszko, starosta podolski

i krzemieniecki, wojewoda trocki 8. 57,

76, 149, 105, 188. 205, 217, 288.

Montowtowicz Bartosz 254, 274.

Montowtowicz Jakób 254.

Montowtowicz Jurij 254.

Montowtowicz Micha, starosta ucki, kaszt,

trocki 203, 254. 267, 277.

Moiitowtowicze 275.

Montygirdowicz Pietrasz, marszaek ziem-

ski 41. Ib5, 179, 217, 222, 2Ó8.

Montygirdowicz Piotr Janowicz, star. ucki

etc. 255, 2bi, 265, 268, 270.

Moskwa 46, 87, 108. 186, 188, 336, 246,

256, 264.

Mozyr, mozyrski pow. 87, 89, 90.

Moajscy ks. 87.

Mcisaw. mcisawska ziemia 39, 87, 114.

Mukosiejewicz Andrzej Deniskowicz 125.

Mukosiejewicz Denisko 34, 36 — 40, 112,

125, 2Ó8, 287.

Mukosiejewicz Hryko 39.

Mukosiejewicz Iwan 38, 39, 287.

Mukosiejewicz Piotr 39.

Mukosiejewicz Wako Deniskowicz 2Ó8.

Mukosiejewicze 37— 40, 49, 53, 61, 125,

150, 260, 2Ó2, 269.

Murachwa 247.

Muszata Iwan 39, 292.

M)'lsk 124.

Mylski Pietraszko aniewicz , marsz, ziem-

ski widryg. 42, 48, II7, 124, 135, I43,

173, 2Ó0, 287, 28S, 295, 300.

Myszczyc Piotr (ze Stratyna.?, ob. Choo-

niew^scy), kuchmistrz widryg. 121, 122,

142, 147, 173, 17Ó, 286, 294.

Myszkowicz Andrzej" 151, 301.

Myszkowicz Jesko 301.

Myszkowicz Kalenik 151, 289, 301.

Myszkowicz Pawe 151, 301.

Myszkowicze 142, 149, 151.

Myszkowski Piotr 251.

Myszowo 171.

Mytieino 128.
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Z Mzurowic Jan, stolnik przemyski 21.

Nac (Onacz), starosta brzeski, kaszt, trocki

41, 212.

Isarymunt Giedyminowicz ks. 1 16, 257.

Ka&uto, star. drohicki 169.

Niemcy 134, 139.

Niemen 238.

Nierairowicz Andrzej 175.

Niemirowicz Jacek 42.

Niemirowicz Jan 212.

Nie>uchoie 32.

Niewie 80, 1 16, 293.

Niewie 1 16.

Niewizcy ks. 40, 112, 114 — iió, 118,

13Ó, 252, 262, 2Ó3.

Niewizki Fedko ks. 40, 57, 115, 262.

Niewizki Iwan ks. 118.

Niewizki Semen ks. (Rówieski) 13Ó,

262, 263, 269.

Niewzlicz Iwaszko 151, 261, 301.

Nos Aleksander ks. 47, 112, 143.

Nowe 88, 294.

Nowice 118.

Nowina herb 131.

Nowogród W. 23Ó, 276.

Nowogródek, nowogrodzki pow. 58, 114,

170, 171.

Nowosielki 113.

Obzyr lOl, 102, 104, 113.

Ochmatów 125.

Odrow Piotr, wojewoda ruski 14, 21,

70, 162.

Odrowowie ze Sprowy IÓ2.

Okuna 42.

Olechno, dworzanin Swidryg. 132.

Olechnowicz Iwas/.ko 122.

Olechnowicz Micha 131, 287.

Olechnowicze 122.

Olelko Wlodzimicrzowicz . ks. kijowski

S. 44, 53, 61, 66. 76, 77, 92, 175, 195.

Olelkowicz Semen. ks. kijowski 194, 212,

248, 255.

Olelkowicze ks. 91, 191, 212, 244.

Olesko 28, 39, 84, 92, 93, 98, 100, 154,

209, 212, 240.

Olenicki Jan, wojew. sandom. 182, 198.

Olenicki Zbigniew, biskup krak. 156, 1 5 7,

lóó, 174, 181, 187, 199, 201, 20Ó, 211,

215, 232, 235.

z Olenicy panowie 13, 200.

Oleszko, bojar wJodzim. 222.

Olgierd 6, 47, 64, 75, 76, 77, 170, 182,

184.

Olgierdowicze 115, 1 16, 135, 152.

Olgiert Biernat, marsz. Swidryg. 142, 294,

301.

Olgimuntowicz ob. Holszaski

Olifer 131, 288.

Olizarowicze Fedko, Seko, Wako 258.

Olszanica 114, 1 18.

Olszaniccy-Kurcewicze ks. 113, 114, i 18,

252.

Olszanicka Marusza 1 18.

Olszanicki (Piski) ks. Micha Konstanty-

nowicz 46, 47, 114, 137, 144, 150, 172,

173, 177, 178- 234, 252, 294, 298.

OJyka 128, 255, 286.

Onacz ob. Nac

Opatów 174, 181, 182.

Ormianie 138, 289.

Groszowa 22, 291.

Orsza III.

Ocik 41, 180.

Osiek Ó3.

Omiechowicze 102, 294.

Ostaszyn 58.

Osterrode 71.

Ostróg 7, 8, 42, 52, 53, 58, 73. 104, 106,

iio, 113, H7, 120, 138, 144, 179,209,

247, 259, 2Ó1, 2Ó5, 290.

Ostrogscy ks. 51 -55, lOÓ, II3, II4, II6,

117, 138, 150, 212, 247, 269, 2ÓI, 2Ó2,

263, 2Ó5.

Ostrogska Hanka (Ahafia) ks. 138.

Ostrogska Wasilowa ks. 1Ó4,

Ostrogski Fedor ks. 53, 54, iió, 117, 120,

138, 143, 223.

Ostrogski Iwan ks. 209, 2Ót.

Ostrogski Konstanty ks., hetman w. 1. 247,

263/4.

Ostrogski Wasil ks. 51— 54, 58, 72, 89, 92,

118, 130, 133, 138, IÓ4, 209, 275.
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/ Ostrowa panowie 13.

Cstrowski Krystyn, kaszt. krak. 129.

Ostroiec 113.

Ostroieccy ks. ob. Hoowniowie - Ostro-

eccy

Ostryna 104, 170.

Oszmiana 227.

z Panchowa Mikoaj, podsedek sandom.

181, 182, 198.

Parczów, parczewskie zjazdy 93, 157,

174. 175. 181, 20Ó, 211 213, 215 —
217/232, 241, 242, 293.

Paszewa 125

Pawów 289.

Pelikan herb 48.

Perehodicze 89.

Peremil, peremilski powiat 1, 42, 97,

102, lob— 108, 113, 121, 122, 139,

172, 173, 253, 269, 294.

Peresopnica 137.

Piaseczna 102, 105.

Pitkowski Aleksander, chory chemski,

star. gródecki 23, 42, 48. 123.

Pieczerska awra 138.

Pieczychwosty, 41, 107, 25O.

Pieszko, marszaek dworny Swidrygiey

26, 46, 47, 142, 188, 189, *30i.

Piscy ks. (ob. te Olszanicki) 47, 113,

178.

Pisk 47, 114, 172, 178, 179.

Piski Jerzy ks. ob. Holszaski Jurij Se-

menowicz ks.

Piotrków, piotrkowskie zjazdy 78. 79,

91, 154, 178, 198 — 201, 212— 21O,

228, 240, 243, 244.

z Pleszowic ob. Fredro.

Pobójsko 44.

Poczapice 292.

Podberezie 41.

Podhaje 132.

Podkrajewski Mikoaj Rogala 7, 129, 132.

Podkrajewski Pawe Rogala 129, 142,

Podlasie i, 30, 44, 56, O2, 120, 122,

158, 166, 169, 170, 195, 240, 273,

278.

Podolany 144, 179.

Podole 8, 9, 13, ló, 19, 21, 40, 49, 5Ó,

57, 59- 69- 70, 73. 7Ó, 79- 84—86, 88,

90—93, 9^. 123, 128, 144, 147, 154,

1O2, 174, 175, 181, 194, 201, 205, 209,

211, 212, 220, 233 — 245, 247 — 251,

273-

Podrye 105.

Pogo hrb 47, 70, 147.

Polesie 53, 61, 87. 98, 100, 115, 256.

Polska passim

Poaniec 03.

Poock, Poocka ziemia 73, 193, 284.

Poocki Wasil 112. 301.

PoJonka 105, 1 12

Poonna 41, 42, 103, 165. 133, 253.

Potonne iot>, 247.

Poryccy ks. 263.

Poryck iC>3, 2Ó3.

Próchnicki Aleksander 24, 291.

Prolcofiewicz Paszko 294.

Prokop, biskup krak. 119.

Prusy 217, 231—233, 237, 239, 241 -243.

Prut 10.

Prype 53, 87, 88, 10 1.

Przedzielnica 118. 252.

Przedzielniccy ks. 40, 118, 252.

Przemyl, przemyska ziemia 7, 40, 1 18,

120, 252.

Punie óo.

Putatycze ks. ob. Druccy-Putiatycze

Radom 278.

Radomyl 104, 105, 113, 125.

Radziwi 88.

Radziwi Ocikowicz 175, 177, 180, i8i,

205— 208, 210.

Radziwiowie 266.

Ragneta 220.

Ratno 27 — 32, 40, óo, ói, 84, 93, 98,

100. 112, 209, 212, 240.

Raznycze 106.

Riazanowicz Jakób Wojna 42, 12 1, 127,

129, 135. UtJ, 138, 230, 258, 262.

Riazanowicz Kozaryn Iwan 46 — 48, 92,

120, 143, 151, it)4, 1Ó5, 170, 258, 288,

301.
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Riazanowicz Micko (Misko) 1 2 1, 164.

Riazanowicz Mitko 121, 173, 176, 177,

295. 302.

Riazanowicz Niemira , starosta ucki 42,

45, 47, 48, 92, 97, 120, 121, 127,

129, 135— 137, 139- H4, I5i> 164—

166, 171, 176, 177, 181, 18Ó, 188,

189, 203, 221. 222, 224, 226, 229,

230, 257, 258, 2Ó2, 2fc>7, 296, 301.

Riazanowicz Tyszko 121, 258.

Riazanowicze 42, 47, 120, 122, 130, 136.

151, 171, 173, 258, 261, 2O3.

Rodowicza 65.

Rohatyska Owdotia (ob. te Kobry-

ska) 170.

Rohatyski Iwaszko 170.

Rohowicze 257.

Romejko 149.

Rówieski ks. ob. Niewizki Semen

Równe 106, 124, 179, 247, 262.

Rozmiar herb 273.

Róyn 257.

Róyscy (Rohowiccy) ks. 257.

Rudecki powiat 68.

Rurykowicze iiO, 119, lóo.

Rusiwl 124.

Ru passim

Ru Czerwona, halicka 7, 10, 12—14,

17, 19 — 21, 23, 25, 26, 30, 40, 41,

47, 48. 50, 57, <)4, 65, 68-70, 73,

98, 118— 120, 122—124, 12Ó — 128,

162, 171— 173, 181, 187, 197, 199,

205, 209, 229, 234, 247. 249 — 252,

25S. 259, 279, 290.

V. Russdorf Pawe , w. mistrz 80 — 82,

183.

Ryczów 68.

Ryczychów 22, 68, 29 1.

Rydoml 39.

Ryga 221.

z Rytwian Dersiaw, starosta chemski 31,

32, 33, 63.

z Rytwian panowie 13, 243.

Rytwiaski Jan 240.

Rzeczyca lli.

Rzymski Koció, katolicy 49, 136— 139,

161, 273— 275.

Saczko 42.

Saczkowie 122.

Sakowicz Andrzej, nam. poocki 41, 87,

165, 175, 179, 212.

Sambor 156.

Sandomierz, Sandomierska ziemia 63, 154,

iSi, 197 — 199, 201.

Sanguszko Fedorowicz ks. 27— 33, 59—61,

Ó4, 130, 264, 293, 299.

Sanguszkowicz Aleksander ks. 60, 151. i6q,

173- 258, 2Ó2, 268, 269, 278, 293, 299.

Sanguszkowicz Iwaszko ks. 169, 170.

Sanguszkowicz Wasil ks. 59, 60, 84, 169,

292, 293, 299.

Sanguszkowicze ks. 26, 27, 40, 53, 59 —

61, 64. 71. 72, 104, 112, 113, 115, 118,

133, 135, 150, 164, 168—170, 173,

262 — 265.

Sasowie, ród herbowy 119, 123.

Satyjew 41, 254.

Satyjewska ks. 254, 265.

Sawastian (nie: Sawa Stojan) 142.

Scygniewski Tomasz, dworzanin król. 200.

Sciizmatycy ob. te Grecki Koció 48,

136, 137, 161, 273, 274.

Seid Achmet, chan Zotej Ordy 205 — 210,

226, 240, 245. 246.

Semenówka 128.

Serafin z Barwaldu Mikoaj, upnik krak.

187, 199.

Seydlitz Hyntze 238.

Siemaszkowie (ob. te Epifanowicz i Mi-

chajowicz) 260.

Sienno 287.

z Siennowa Sieko, kasztelan lwowski 13,

14, 46, 48, IÓ2.

Sieradz 201, 203—206, 212.

Sierchów, 10 1.

Siestratyn 102, 107.

Siewierzczyzna 115, 130, 208.

SkirgieJo 57.

Skirmont 126.

Skrykoowy (Skirgajowo) 41, I o 7.

Skrzyski Mszczug 129.

Skurcze 129.

lscy ks. 214.

SlesitH ob. Stefan lzak
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Slobódka 290.

Slonim 88. 172.

Slucz 58, 100— 102. 104, loO, 113, 248.

Slupica Tychon 293.

midy lot).

Smolesk, smoleska ziemia 114, 193.

256, 258; 281, 284.

Smolihowice 87.

Smordów loO.

Smyków 107.

Snaksar, pisarz widryg. 146.

niatyska ziemia 19.

Sblcza 118.

z Solczy Bartosz 217.

Somin 258. t

Sonka królowa 27. 156, 157, 178, 204,

214.

Sopieyce (Sapiehowie) 281.

So 86, 90.

Stadnicki 23.

Staj (Dorohostaj ?) 106.

Starodub 87.

Stawski Stanisaw ze Stawu, biskup ucki

273.

Stefan, wojewoda modawski 10.

Stefan lzak 70, 289.

Stepa loi, 106, 133. 13^, I79, 247,

255, 256, 277, *79.

Stochad loi, 105.

ze Stradowa Mikoaj, sdzia ydowski

lwowski 24.

ze Stratyna ob. Myszczyc Piotr

Streczenicz Hrehory 290.

Stryjski powiat 19, 24, 1 18.

Stryski 294.

Studienka 255.

Stupno 117.

Stwahownicki Iwan, pop 138.

Styr 90, IGI, 105-107, 109, 112, 113,

121, 124, 125.

Sudiwoj kaszt. wiL.ob. Wolimuntowicz

Surwilowicz Hryko 149.

widrygieo passim

widrygielowa ks., Anna Iwanówna twer-

ska 88-90. 159, 180, 25b.

wita 9, 44, 74, 82.

»Syttczke« 221.

z Szamotu Wincenty, kaszt, midzyrzecki

64. •43-

ze Szczekocin Piotr, podkancl. kor. 232.

Szczerzec, szczerzecki powiat 22— 25, 45,

62, 63, 67, 68, 70, 90, 159.

Szelibor 126.

Szeliga herb 131.

Szepel 294.

SiklJn 292.

Szumsk 106.

Szybienoje 107.

Szyo Hawryo 45. 48. 123, 300.

Szyowicz Olizar 123, I34, 136, 137, 104.

165. 107, 170, 173, 178. 181, 221— 224,

226, 229, 230. 256, 258, 259, 262, 268,

271. 279, 300.

z Tarnowa Leliwici 162.

z Tamowa Rafa, starosta gen. ruski 21.

z Tarnowa Spytko, starosta ruski 22.

Tatarzy 73, 80, 94, 138, 168, 184, 194,

209, 211. 213, 214. 221, 225, 226, 233,

236, 245, 246, 249 — 251, 273, 276,

282; — krymscy (ob. te Krym) 208,

227. 246, 248, 250; — zawoascy.

Zota orda 203, 205, 20O — 2IO, 212,

227. 245— 247, 250.

Teodozy. wadyka ucki 137. 287, 288.

Tereszkowicz Jersz 172. 395.

y Tczyna Jan. wojewoda krak. 156, 200,

231, 232.

Timoch Bohusz Owierkicz 289.

Tukaczowicz Okuszko. marszaek widry-

giey 142.

Tumacz, ukad tlumacki 1440 r. 10—15,

17, 20, 21, 25, 4t>, 48, 59, 62, 60, 73,

75, 77, 290, 296.

z Tokar Lutko. podskarbi kor. 187, 199,

Torhowica lOO.

Toru 204, 207. 210. 212.

Trembowla 247.

z Treviso Tadeusz 187.

Troki, trockie województwo 6. 10, 13, 27,

52, bi, 88. 94, 154, it)8, 188, 239, ^^^).

Trostianica 27, 60. 264.

Trostianiec 58.

Trubeck 168.
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Trubecki Jurij ks. IÓ8, 264.

Trusz, wójt ucki 257.

Turaskie iywioy 123, 126.

Turcy 245, 246.

Turja rzeka 32, 105, 121.

Turja pod Szumskiem 106.

Turów, turowski pow. 55, 58, 68, 88,

89, 92, 116.

Turyjsk 104, 105, 264.

Tutowicze lOl.

Twerscy ks. (ob. widrygieowa) 256.

Twierdy 102.

Tworzyczany 129.

Tykocin 166.

Ubor 53.

Ujm 171.

Uniejowski monaster 47.

Waciuta, wójt ucki 253.

Wacko, marsz. Swidryg. 142.

Wacaw, biskup ucki 273.

Wandrouha 128.

Warna 73.

Wasil Andrzejewicz ks., marszaek Swi-

drygiey 11 1, 142.

Wegajo diak, ciwun wileski 293.

Wgry 16, 31, 43, 46, 55, 69, 70, 73,

79. 142.

Wiaczkowicz Dymitr 164.

Wiaczkowicz Ilia 140, 163, 263.

Wiaewicze 281.

Wielbice 128.

Wielhor 125.

Wielhorscy 125.

Wieliccy ks. (ob. Koanowicze) 113, 15.^.

Wielick 113.

Wielkopolanie 49, 199—201, 211, 242,

251-

Wiety 28, 32, 60. 61, 84, 92, 93, 100,

112, 154.

Wilken Niekusz 83, 179.

Wilno, wileskie województwo, ziemia 6,

26, 27, 34, 36— 41, 43, 46, 48, 62,

64, 72. 74, 76—79, 8i, 84—86, 90—

93, 141, 143, 151, 152, 154, 158. 159,

164— 166, 173 — 179, 181, 182, 188—

190, 194, 219— 221, 229, 245, 271,

273, 276, 278, 292 — 294.

Winnica, winnicki pow. 85, 108, 247, 269,

270, 279.

Wiszniewiec iio, 112, 247, 263.

Wiszniewieccy ks. 2Ó3.

Witebsk 193, 284.

Witod 19, 20, 54, 57, 75, 77, 80, 89—
92, 96, 117, 127, 128, 133, 136, 138—
141, 143, 148, 157, 164, 174, 179, 182,

183, 201, 202, 212, 237, 239, 240, 253,

2Ó3, 274, 287.

Wadowa Horka 289.

Wadysaw, ks. pocki 71, 94.

Wadysaw Jagieo 10, 20, 25, 28, 29, 47,

S3, 54, 62, 75. 97, 116, 117, 118, 124,

138, 139, 161, 182, 184, 192, 223, 234,

295-

Wadysaw Warneczyk 10, 13, 15, 21, 22,

23, a?, 30. 31, 33. 34, 46, 47. 49, 55.

62, 63, 65, 67, 69, 70, 73, 77, 79, 128,

130, 1^2, 156, lÓO, 162, 184, 289, 290.

Waszin Bohusz 302.

Wocawski biskup 18 1.

Wodzimierz, wodzimierski powiat 18, 28,

30, 32, 3b, 37, 41, 42, 45, 47, 53, 55,

57— 61, 65, 68, 71, 72, 84, 85, 92,

95—110, 112, 113, 121, 122. 124— 126,

128, 129, .137— 139, 144, 145, 148, 152,

155, 158, 160, 163, 164, 169, 171, 172,

176, 177, 187, 190, 193, 199, 222, 223,

234, 248, 250, 253, 257, 259, 264, 266,

268, 271 — 273, 278, 279.

Wostowski Dersaw, starosta kamieniecki

129.

Wojdatowicz Juszko , klucznik ucki 171.

Wojdyo 149.

Wojnicki z Sienna Jan, star. oleski 64, 129,

143, 228, 229.

Wojnicki Piotr 129.

Wojniowicz Fedko 88, 89, 294.

Wolimuntowicz Sudiwoj, star. kow., kaszt,

wil. 81, 82, 83, 141, 165, 220, 292.

Wolimuntowicze 41, 76, 82.

Wotkowyczc Haponowicze 132.

Wolkowyj Piotr, owczy widrygiey 132,

142, 288.
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Woioszczyzna (ob. te Modawia) 9, 10,

19. 20, 44, 125, 194.

WoJotowicz Andrzej, star. peremilski 42,

108, 122, 130, 258, 262, 269, 286,

302.

Wolotowicz Iwan 287, 302.

Wolotowicze 122, 173.

Woowicz Hryko, koniuszy lit. 168, 170,

171, 294.

WoJy passim

WrocJaw 212.

Wsiekrewo 259.

Wukry herb 125.

Wydyginowicz Olechno 254, 255.

Wywa 28, 32, 106, 265.

Zacharowce loo, loi.

Zadyby 105, 292.

Zahorowo 122.

Zaborowscy 122.

Zaborowski Micha Aleksandrowicz 260.

Zaborowski Piotr 122.

Zamlicze 113.

Zamoyski Jan 5, Ó3, 65.

Zarubicz Lenko 1 18, 286.

Zarubicz Mitko 128.

ZasJaw 1 10, 117, 250.

Zastawscy ks. 263.

Zbarascy ks. (ob. tei Niewizcy) 39,

247, 248, 256, 2Ó2, 263.

Zbaraski Wasil ks. 248.

Zbarai 40, 106, 108, 112, 115, 247,

248, 250, 262, 263, 265.

ZdoJbice 108.

Zdzitów 88.

Ziemno 129, 138.

Ziemowit, ksi mazowiecki 25.

Zmiejniec 113.

Zoloczdw 125.

Zolotyjów 179.

Zorer Mikoaj, podkanclerzy widrygielly

26, 46, 142, 302.

Zubowicz, Jowczy widrygielly, Zubowicze

132, 264.

Zuszyce 22.

Zwiabol 58, 100, IGI, 113, 247, 253, 269.

Zwiabolscy ks. Iwan i Semen 58, loo, Ii3,

116, 150, 299.

Zwiniacz 107, 122.

Zwinogrodzki powiat 269.

Zygmunt I 140, 144, 190, 254, 281.

Zygmunt August 2, 5, 154, 190, 283, 291.

Zygmunt Kiejstutowicz 2, b, 8, 12, 13, 15,

Ib, 18, 20, 2b—30, 33, 43, 44, 4b, 47,

59, 60, b2, 75—77, 87—89, 91, 94, 97,

114, 115. 119, 137, 140, 141, 143, 148,

149, 155. 156, i6b, ib8, 174, 178, 179,

184, 185, 211, 227, 229, 285, 297.

Zygmunt Luksemburski ces. 73, 81, 142.

Zaszkowicze 294.

Zdiary 10 1.

mud, mudzini 9, 34, 43, 44, 49, 52,

7b, 90, ib3, I7b, 189, 218, 219, 220,

233, 238.

Zórawka 289.

uków 106, 112, 293.

ydaczowska ziemia 19, 21, 24, 25, 128.

ydyczyn 137, 144.

ydzi 253.

ytomierz, ytomierski powiat 1 00, 248,

28b.
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